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สารจากอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยขอนแก่น

 สหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด เป็็นหน่วิย์งานหน่�งท่�จัำดสวัิสดิการต่่างๆ 

ให้แก่ บุุคลัากรมหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น ซ่ึ่�งมหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่นได้ให้ควิามสำาคัญกับุการดำาเนินงาน

ของสหกรณ์์มาโดย์ต่ลัอด เน่�องจำากเป็็นองค์กรท่�สามารถสร้างคุณ์ภาพช่ีวิิต่ให้แก่มวิลัสมาชิีกสหกรณ์์

ให้ด่ข่�น ขอแสดงควิามยิ์นด่กับุผลัการดำาเนินงานของสหกรณ์์ในรอบุปี็ท่�ผ่านมา แลัะขอช่ี�นชีม

นโย์บุาย์การบุริหารงานของคณ์ะกรรมการดำาเนินการ ท่�ย์่ดมั�นแนวิทางการบุริหารงานต่าม 

หลัักธรรมาภิบุาลั ส่งผลัให้สมาชิีกม่ควิามเป็็นอย์่่ท่�ด่ข่�น แม้ในช่ีวิงวิิกฤต่ท่�ได้รับุผลักระทบุจำากการ

แพร่ระบุาดของโรคติ่ดเช่ี�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์์ก็ได้ออกมาต่รการต่่างๆ  

เพ่�อช่ีวิย์เหล่ัอสมาชีิก เช่ีน การส่งเสริมการออมเงินท่�ให้ผลัต่อบุแทนส่งกว่ิาสถาบุันการเงิน แลัะ 

การให้สินเช่ี�อเงินก้่ป็ระเภทต่่างๆ ท่�ม่อัต่ราดอกเบุ่�ย์เงินก้่ต่ำ�ากว่ิาสถาบัุนการเงิน รวิมถ่งจัำด 

ให้ม่สวัิสดิการอ่�นๆ อ่กมากมาย์ ซ่ึ่�งม่ป็ระโย์ชีน์ต่่อสมาชีิกสหกรณ์์ การดำาเนินงานขององค์กรจำะ

ป็ระสบุผลัสำาเร็จำได้นั�นจำะต้่องได้รับุควิามร่วิมม่อ ร่วิมแรง แลัะร่วิมใจำของสมาชิีก คณ์ะกรรมการ 

แลัะเจ้ำาหน้าท่�สหกรณ์์ทุกคน ซ่ึ่�งถ่อเป็็นหัวิใจำสำาคัญในการส่งเสริมแลัะพัฒนาให้ป็ระสบุผลัสำาเร็จำ

ต่ามเป้็าหมาย์ท่�กำาหนดไว้ิ แลัะม่ผลัการดำาเนินงานท่�สามารถสร้างควิามพ่งพอใจำ สร้างควิามมั�นคง 

แลัะสร้างควิามเช่ี�อมั�นทั�งจำากมวิลัสมาชีิก จำากบุุคลัากร แลัะหน่วิย์งานอ่�นภาย์นอก แลัะภาย์ใน

มหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่นด้วิย์เช่ีนกัน

 ท้าย์สุดน่� ขอส่งควิามป็รารถนาด่ แลัะชี่�นชีมต่่อควิามสำาเร็จำของสหกรณ์์ออมทรัพย์์

มหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด ขออาราธนาคุณ์พระศร่รัต่นต่รัย์ แลัะสิ�งศักดิ�สิทธิ�ในสากลัโลัก 

จำงบุันดาลัให้สมาชิีก คณ์ะกรรมการ เจ้ำาหน้าท่� แลัะผ้่ท่�เก่�ย์วิข้องทุกคนป็ระสบุแต่่ควิามสุข  

ควิามเจำริญ พร้อมนำาพาสหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด ให้เจำริญรุ่งเร่อง แลัะเป็็น

ท่�พ่�งพิงของมวิลัสมาชิีกซ่ึ่�งเป็็นบุุคลัากรของมหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น ต่ลัอดไป็

 (รศ.นพ.ชีาญชัีย์  พานทองวิิริย์ะกุลั)

 อธิการบุด่มหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น



สารจากสหกรณ์์จังหวัิดีขอนแก่น

 ในโอกาสการป็ระชุีมใหญ่สามัญของสหกรณ์์ออมทรัพย์์มหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด  

ได้เว่ิย์นมาบุรรจำบุอ่กครั�งหน่�ง กระผมขอส่งควิามป็รารถนาด่มายั์งสมาชิีกสหกรณ์์ คณ์ะกรรมการ 

ฝ่่าย์จัำดการ แลัะผ้่ท่�เก่�ย์วิข้องทุกท่าน

 สหกรณ์์เกิดจำากการรวิมต่ัวิกันของสมาชีิกเพ่�อทำาธุรกิจำร่วิมกัน ภาย์ใต้่เป็้าหมาย์การ 

ดำาเนินงานท่�ม่อุดมการณ์์การทำางานร่วิมกัน ม่ระบุบุการบุริหารจัำดการแลัะการดำาเนินงานท่�ย์่ดมั�น

อย์่่บุนพ่�นฐานอุดมการณ์์ หลัักการ แลัะวิิธ่การสหกรณ์์

 สหกรณ์์ออมทรพัย์ม์หาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด ม่ผลัการดำาเนินงานท่�เจำริญเติ่บุโต่ก้าวิหน้า

อย์่างรวิดเร็วิแลัะมั�นคงมาโดย์ต่ลัอด ไม่ว่ิาจำะพิจำารณ์าจำากการขย์าย์ตั่วิของสินทรัพย์์ เงินฝ่าก  

เงินให้สมาชิีกก้่ย์่ม ต่ลัอดจำนผลักำาไรจำากการดำาเนินงาน โดย์ได้สร้างคุณ์ป็ระโย์ชีน์อย์่างมาก 

แก่มวิลัสมาชิีก จำนได้รับุจัำดชัี�นมาต่รฐานจำากกรมส่งเสริมสหกรณ์์เป็็นเวิลัาย์าวินาน 

 หวัิงเป็็นอย่์างย์ิ�ง สหกรณ์์รักษาต้่นแบุบุสหกรณ์์ท่�ม่มาต่รฐาน แลัะเข้มแข็ง เป็็นท่�พ่�งของ

มวิลัสมาชิีกได้อย์่างทั�วิถ่ง ม่ควิามมั�นคง ย์ั�งย์่นส่บุไป็

 

 (นาย์ณั์ฐพลั  แป็น้นอก)

 สหกรณ์์จัำงหวิดัขอนแกน่



สารจากหัวิหน้าสำานักงานตรวิจบัญชีีสหกรณ์์ขอนแก่น

 เน่�องในโอกาสท่�สหกรณ์์ออมทรัพย์ม์หาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด ได้ดำาเนินกิจำการครบุรอบุ

ปี็บัุญชี่ 2564 ในสถานการณ์์ท่�ทั�วิโลักกำาลัังป็ระสบุกับุปั็ญหาโรคระบุาด COVID-19 ส่งผลัให้

เศรษฐกิจำชีะลัอตั่วิ ดิฉัันขอช่ี�นชีมการบุริหารงานของสหกรณ์์ในรอบุปี็บัุญช่ีท่�ผ่านมา สามารถ 

ป็ระคับุป็ระคองช่ีวิย์เหล่ัอแลัะบุรรเทาควิามเด่อดร้อนให้กับุสมาชิีก เป็็นไป็ต่ามวิัต่ถุป็ระสงค์ของ

การจัำดตั่�งสหกรณ์์

 สำานักงานต่รวิจำบุัญชี่สหกรณ์์ขอนแก่น ขอแสดงควิามย์ินด่กับุควิามสำาเร็จำของสหกรณ์์  

แลัะพร้อมเป็็นส่วินหน่�งในการร่วิมม่อพัฒนาระบุบุบัุญช่ี แลัะระบุบุการควิบุคุมภาย์ในของสหกรณ์์

ให้เกิดควิามเข้มแข็ง โป็ร่งใส เน่�องในโอกาสท่�สหกรณ์์จัำดให้ม่การป็ระชุีมใหญ่สามัญป็ระจำำาปี็ 2564 

ขออวิย์พรให้การดำาเนินงานของสหกรณ์์ม่ควิามมั�นคง ก้าวิหน้า แลัะเจำริญรุ่งเร่องย์ิ�งๆ ข่�นไป็  

เพ่�อสามารถอำานวิย์ป็ระโย์ชีน์ให้มวิลัสมาชิีกส่บุต่่อไป็

 

 (นางหวิานใจำ  สาแก่งทราย์)

 หัวิหนา้สำานักงานต่รวิจำบุญัชีส่หกรณ์์ขอนแกน่
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 ปั็จำจุำบัุนสหกรณ์์ออมทรัพย์ม์หาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด ได้ดำาเนินกิจำการมาจำะครบุ 45 ปี็ 
(จำดทะเบุ่ย์นเม่�อวัินท่� 23 กุมภาพันธ์ 2520) ซ่ึ่�งนับุเป็็นระย์ะเวิลัาท่�ย์าวินาน การบุริหารจัำดการ 
ในรอบุปี็ 2564 ท่ามกลัางสถานการณ์์การแพร่ระบุาดของโรคติ่ดเช่ี�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สมาชีิกแลัะครอบุครัวิต่่างได้รับุผลักระทบุทางเศรษฐกิจำ สหกรณ์์ม่มาต่รการต่่างๆ เพ่�อบุรรเทา 
ควิามเด่อดร้อนให้แก่สมาชิีก  โดย์การพักชีำาระหน่�เงินต้่น ป็รับุลัดการส่งเงินค่าหุ้น ป็รับุลัดอัต่รา 
ดออกเบุ่�ย์เงินก้่ลัง การขย์าย์วิงเงินสินเช่ี�อเงินก้่ฉุักเฉิัน แลัะโครงการเงินก้่ฉุักเฉิันจำากปั็นผลั รวิมทั�ง
ได้ม่โครงการบุรรเทาภาระหน่�สินดอกเบุ่�ย์แพงจำากหน่�บัุต่รเครดิต่แลัะหน่�นอกระบุบุ จัำดสวัิสดิการ
ให้สมาชีกิท่�ไม่ม่บุุต่รซ่ึ่�งเป็็นกลุ่ัมท่�ไม่เคย์ได้รับุทุนส่งเสรมิการศ่กษาบุุต่ร แลัะการแกไ้ขขอ้บัุงคับุเพ่�อ
ช่ีวิย์ให้ล่ักจ้ำางมหาวิิทย์าลััย์เป็็นสมาชิีกแลัะเข้าถ่งสินเช่ี�อได้เพิ�มข่�น พร้อมทั�งได้ป็รับุป็รุงระบุบุการ
บุริหารจัำดการเพ่�อลัดการแออดัภาย์ในสำานักงาน โดย์การนำาเทคโนโลัย์ท่่�ทันสมัย์มาให้บุริการสมาชีกิ 
รวิมถ่งการใหข้้อม่ลัต่่างๆ ท่�เก่�ย์วิข้องกบัุสมาชีกิผ่านระบุบุออนไลัน ์ ด้วิย์ควิามรว่ิมม่อร่วิมแรงร่วิมใจำ
ของคณ์ะกรรมการดำาเนินการ ผ้่ต่รวิจำสอบุกิจำการ เจ้ำาหน้าท่� แลัะสมาชิีกช่ีวิย์กันป็ระคับุป็ระคอง
สถานการณ์์เพ่�อฟัันฝ่่าอุป็สรรคในด้านต่่างๆ ให้รอดพ้นจำากวิิกฤต่เศรษฐกิจำ ทำาให้ม่ผลัการดำาเนินงาน
ในภาพรวิมของสหกรณ์์ม่ควิามมั�นคง แลัะเจำริญก้าวิหน้าย์ิ�งข่�น
            ท้าย์น่�ผมในนามป็ระธานคณ์ะกรรมการดำาเนินการ ชุีดท่� 42 ป็ระจำำาปี็ 2564 ขอขอบุคุณ์
คณ์ะกรรมการดำาเนินการ อธิการบุด่มหาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น สำานักงานสหกรณ์์จัำงหวัิดขอนแก่น 
สำานักงานต่รวิจำบัุญช่ีสหกรณ์์ขอนแก่น คณ์ะผ้่ต่รวิจำสอบุกิจำการ เจ้ำาหน้าท่� แลัะสมาชิีกท่�ม่ส่วินสำาคัญ 
ในการสร้างควิามสำาเร็จำ ควิามเจำริญก้าวิหน้า แลัะควิามมั�นคง ให้แก่สหกรณ์์มาจำนถ่งทุกวัินน่� แลัะผม 
หวัิงวิ่าสหกรณ์์จำะม่ควิามเจำริญก้าวิหน้า แลัะควิามมั�นคงต่่อไป็ ภาย์ใต้่หลัักการดำาเนินงานท่�ไม่
แสวิงหากำาไรส่งสุดจำากการป็ล่ัอย์สินเช่ี�อ แต่่มุ่งเน้นในเร่�องการเฉัล่ั�ย์ทุกข์-เฉัล่ั�ย์สุข ควิามมั�นคง  
ธรรมาภิบุาลั ควิามม่ป็ระสิทธิภาพ การบุริการด้วิย์ใจำ สวัิสดิการแลัะควิามเป็็นอย่่์ท่�ด่ข่�นของสมาชิีก

 (ผศ.ดร.สุทิน  เว่ิย์นวิิวัิฒน์)
 ป็ระธานคณ์ะกรรมการดำาเนินการ 
 สหกรณ์์ออมทรัพย์ม์หาวิิทย์าลััย์ขอนแก่น จำำากัด
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1.2 รายงานผลการดําเนินคดีของสหกรณ

1.3 คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการ ประจําป 2564
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เจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2564วาระที่ 1.1

 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่ไดทําการคัดเลือกเจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2564 

จากจํานวนเจาหนาที่ทั้งหมด 24 คน คือ นายสุขเกษม  ทองนํา ตามคุณสมบัติดังนี้

 1.  การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

และเปนที่ยอมรับของบุคคลในหนวยงาน ในองคกรและสังคม ประกอบดวยคุณธรรมควรแกการยกยอง 

มีความขยัน หมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 

 2. การครองคน หมายถึง เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยองจากสังคมและเพื่อนรวมงาน

อยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง มีความสามารถในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น สามารถจูงใจใหเกิด

การยอมรับและใหความรวมมือ

 3. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่สมํ่าเสมอ เต็มใจ 

มีจิตมุ งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป นประโยชนอยางยิ่งต อองคกร 

มีความสามารถปฏิบัติงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายอยางดี

บันทึก
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รายงานผลการดําเนินคดีของสหกรณ

1. คดีแพง

คดีที่ คดีแพง จํานวน ผลการดําเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณฟองสมาชกิทีผ่ดินดัชาํระหนี้

(ขาดสงชาํระหนีเ้กนิ 3 เดอืนขึน้ไป)

 2 คดี คดีหมายเลขดํา  1 คดี

คดีหมายเลขแดง 1 คดีี

2. คดีอาญา

คดีที่ คดีอาญา จํานวน ผลการดําเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณฟองผูที่ทําใหสหกรณ

เสียหาย 

1 คดี - คดีหมายเลขแดง 1 คดี ศาลจําหนาย

คดีช่ัวคราว 

โดยออก

หมายจับ

จําเลยท่ี 1 

และถอน

ฟองจําเลย

ท่ี 2

3. การบังคับคดี (คดีแพง)

คดีที่ คดีแพง จํานวน ผลการดําเนินคดี หมายเหตุ

1. คดีผิดนัดชําระหนี้ ที่มีการสืบ

ทรัพยบังคับคดี และเจาพนักงาน

บังคับคดี ประกาศขายทอด

ตลาดทรัพย

58 คดี คดีหมายเลขแดง 58 คดี

วาระที่ 1.2

 มติที่ประชุม...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ 
และผูจัดการ ประจําป 2564วาระที่ 1.3
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รบัรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจาํป 2563 

      เม่ือวันเสารที ่20 กุมภาพนัธ 2564

ระเบียบวาระที ่2
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รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 
เมื่อวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2564วาระที่ 2.1

 
 

รายงานการประชมุใหญสามัญประจําป 2563 
วันเสารท่ี 20 กุมภาพันธ 2564 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 

ผูมาประชมุ   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัขอนแกน จํากัด จํานวน 6,285 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,113 คน 
 2.  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41   
 3.  ผศ.ดร.สทุิน  เวียนวิวัฒน รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 4   รศ.สุขุมาล  ธนาเศรษฐอังกลู รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
 5.  นางอําไพ  นวลมณี  กรรมการและเหรัญญกิ 
 6.  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ กรรมการ 
 7.  นายพีระพงษ  แพงไพร ี กรรมการ 
 8.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการ 
 9.  นายบัญชา  พระพล  กรรมการ 
 10.  นายแดน  แสนม ี  กรรมการ 
   11.  นายปญญา  คนล้ํา  กรรมการ 
 12.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 13.  นายสาธิต  มั่งค่ัง  กรรมการ 

 14.  นายรังสิต  แพทยประดิษฐ กรรมการ 
 15.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. นายสุรชัย  อิงสถิตธนวันต ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอื้ออาร ี  บุญรกัษ  เจาพนักงานตรวจสอบบญัชี ชํานาญงาน 
4. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
5. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
6. นางสาวมารศร ี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรอืง ผูตรวจสอบบัญชี 
8. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 

 



รายงานประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด20  
 
เร่ิมประชมุเวลา  09.00  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองคประชุม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน กลาว
เปดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 โดยมีสาระสําคัญวา ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแกน รูสึกเปน
เกียรติอยางย่ิงที่ไดรับเชิญมาเปนประธานเปดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 ในวันน้ี จากการรายงาน
ของทานประธานกรรมการ จะเห็นไดวาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ของเราเปนองคกรที่
มีขนาดใหญ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ดําเนินธุรกิจมายางเขาปที่ 44 แลว การจัดลําดับสหกรณอยูในกลุม
สหกรณขนาดใหญ และยังเปนองคกรที่จัดสวัสดิการสวนหน่ึงใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการ มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักการ
และอุดมการณของสหกรณ คือการชวยเหลือตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกนั ไมแสวงหาผลกําไรเปนหลกั 
การดําเนินงานไดมีการกําหนดนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมุงเนนการจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับ
สมาชิก ซึ่งผลการดําเนินงานในรอบป 2563 น้ี ถือวาเปนผลการดําเนินงานที่นาพอใจ แมจะมีผลกระทบตอ
การบริหารงาน เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ก็ตาม โดยมีผลกําไร
สุทธิประจําป  2563 จํานวน 122.73 ลานบาท สงผลใหมีการจัดสรรเงินปนผลตามหุนรอยละ 5  
แหงคาหุนที่ชําระแลวของสหกรณคิดใหตามสัดสวนของระยะเวลา เปนเงินจํานวน 90.39 ลานบาท และ 
เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.75 ของดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณไดรับระหวางป จายคืนแกสมาชิก เปนเงินจํานวน  
13.86 ลานบาท พรอมทั้งไดจัดสรรเปนทุนสงเสริมการศึกษาใหแกบุตรสมาชิก สวัสดิการบําเหน็จ และ
สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมายใหกับสมาชิก ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอสนับสนุนการดําเนินงานและ
กิจกรรมที่เปนประโยชนของสหกรณใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีการบริหารงานดวยความรอบคอบ 
รัดกุม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกทุกคน ขอใหการประชุมในวันน้ี 
ดําเนินไปดวยความราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อองคกรของ 
พวกเราจะไดมีความเจริญและมั่นคงและเปนที่พึ่งของมวลสมาชิกตลอดไป 

ภายหลังพิธีเปด รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณประธานในพิธี ตัวแทน
สหกรณจังหวัด ตัวแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน และสมาชิกผู เข ารวมประชุมทุกทาน  
พรอมดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังน้ี  
วาระท่ี  1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 รายงานผลการดําเนินคดีของสหกรณ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินคดีตางๆ ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย  

ขอนแกน จํากัด ในรอบป 2563 ดังน้ี 
     คดีแพง สหกรณฟองสมาชิกที่ผิดนัดชําระหน้ี (ขาดสงชําระหน้ีเกิน 3 เดือนข้ึนไป) แบงเปนคดี
หมายเลขดํา 2 คดี และคดีหมายเลขแดง 25 คดี รวมเปน 27 คดี   
 คดีอาญา สหกรณฟองผูที่ทําใหสหกรณเสียหายเปนคดีหมายเลขแดง ศาลจําหนายคดีช่ัวคราว 
โดยออกหมายจับจําเลยที่ 1 และถอนฟองจําเลยที่ 2  จํานวน  1 คดี 
 การบังคับคดี (คดีแพง) คดีผิดนัดชําระหน้ี ที่มีการสืบทรัพยบังคับคดี และเจาพนักงานบังคับคดี
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย เปนคดีหมายเลขแดง จํานวน 93 คดี 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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วาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันเสารท่ี 25 มกราคม 2563 
    ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันเสารที่ 25 
มกราคม 2563 ณ หองประชุมพีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 
2562 โดยไมมีการแกไข จํานวน 119 เสียง    

 2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันเสารท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 
       ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันเสารที่ 14 
พฤศจิกายน 2563  ณ หองประชุมประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ  
ครั้งท่ี 1/2563 โดยไมมีการแกไข จํานวน 123 เสียง    

วาระท่ี  3  รายงานผลการดําเนินการประจําป 2563 
  3.1 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 41 ประจําป 2563      
              ประธานมอบให นางศิรดา บุบผา ผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดที่ 41 ประจําป 2563 ความวา คณะกรรมการดําเนินการ มีความตระหนักและเปนหวงสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เน่ืองจากมีเหตุการณที่ทุกคนไมคาดคิดเกิดข้ึนในโลกและในประเทศไทย คือ
มีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งทําใหวิถีการดํารงชีพตองเปนไปอยาง
ระมัดระวัง คณะกรรมการดําเนินการ ไดพยายามที่จะชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19) เพื่อใหสมาชิกไดรับความเดือดรอนนอยลง  
โดยคณะกรรมการดําเนินการไดมีมาตรการในการชวยเหลือสมาชิก ประกอบดวย 

1. ลดดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทจากเดิมรอยละ 6.15 เมื่อเดือนมกราคม 2563 เปนรอยละ 5.50 เมื่อ 
                  เดือนมีนาคม 2563 และลดลงอีก รอยละ 0.250.50 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในชวงโควิด 

2  พักชําระหน้ีเงินกู (ตนเงิน) สําหรับสมาชิกที่แจงความประสงค มีผลเดือนพฤษภาคม  ตุลาคม 2563 
3  ลดการสงหุนรายเดือน สําหรับสมาชิกที่แจงความประสงค มีผลเดือนเมษายน–ธันวาคม 2563 
4  สมาชิกสามารถกูเงินกูฉุกเฉินเพื่อการเฉพาะกิจ ต้ังแตเดือนเมษายน  ธันวาคม 2563 
5  สมาชิกสามารถขอกูฉุกเฉินเปนกรณีพเิศษ 2563 เพื่อดํารงชีพไดกอนมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 

                อันเน่ือง มาจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)    
   จากสถานการณในรอบปที่ผานมาสหกรณมีการลดดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหกับสมาชิก ซึ่งสงผล

กระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ ไมวาจะเปนผลกําไร ประจําป 2563 ซึ่งในปน้ีสมาชิกจะไดรับ
ผลตอบแทนลดลงบางตามธุรกิจสหกรณ ในขณะเดียวกันสหกรณไดรับความเช่ือมั่นจากสมาชิกเพิ่มมากข้ึน 
โดยสมาชิกไดนําเงินมาฝากกับสหกรณมากข้ึน และเงินที่สหกรณนําไปฝากกับสหกรณออมทรัพยอื่นเพิ่มมาก
ข้ึน หมายถึงความมั่นคงสหกรณ  
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     การใหบริการเงินกู 

1.  คณะกรรมการดําเนินการไดปรับวิธีการในการตรวจสอบขอมูลสมาชิก สิทธิในการกู – การคํ้า
ประกัน การตรวจสอบหน้ีสิน เชนหุนหน้ีคงเหลือ  ยอดเงินฝาก ใบเสร็จรายการเรียกเก็บเงินจากสหกรณ ซึ่ง
ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลสวนบุคคล สมาชิกสามารถที่จะตรวจสอบได โดยการสมัคร web member ของสหกรณ 

2.   เพื่อใหการมาติดตอสหกรณในการทําธุรกรรมตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส ไมลัดคิว 
คณะกรรมการ ดําเนินการ ไดมีการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวเพื่อความสะดวกในการติดตอเรื่องตางๆ สําหรับสมาชิก 

    การประชาสัมพันธและสวัสดิการสมาชิก 
 1.   ไดมีการแกไขขอบังคับของสหกรณเพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.สหกรณ ฉบับ พ.ศ. 2562 และ

มีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหเอื้อตอสมาชิกและเกิดประโยชน และความมั่นคงตอสหกรณ 
    2 . กิจกรรมตอสมาชิกและสังคม สหกรณไดมอบทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจําป 2563 

จํานวน 1,315 ทนุ  เปนเงิน 2,213,950.00 บาท สวัสดิการบําเหน็จสมาชิกแกผูเกษียณ จํานวน 156 ราย เปน
เงิน 3,486,700.00 บาท นอกจากน้ัน มีการมอบเงินทุนสวัสดิการในรอบป 2563 และกิจกรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เชน กิจกรรมวางพานพุมอนุสาวรีย ร. 4 คณะวิทยาศาสตร 

    3.   เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป คณะกรรมการดําเนินการไดรับการ 
สนับสนุนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน FM103 MHz  ใหจัดรายการเงินทองตองรู  
ซึ่งดําเนินรายการโดย อาจารยพีระพงษ แพงไพรี ประธานคณะกรรมการฝายเงินกู  

    ในรอบ 1 ป คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ไดบริหารงานสหกรณดวยหลกัธรรมาภิบาล 
บรหิารดวยความโปรงใส ตามหลกัการสหกรณ ดังคําขวัญทีว่า “สหกรณมั่นคง สมาชิกมั่งค่ัง”  
 ผลการดําเนินงานท่ัวไป คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ประจําป 2563 ไดมีการบริหารงาน
ตามนโยบายการบริหารงานเพื่อมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกมวลสมาชิก สงผลใหสมาชิกมีความเช่ือมั่นในสหกรณเพิ่มมากข้ึน ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของสหกรณ 
จะเห็นไดจากผลการดําเนินงานในรอบป 2563 สหกรณมีสมาชิก จํานวน 7,113 คน สมาชิกสมทบ จํานวน 899 
คน รวมสมาชิกทั้งหมด จํานวน 8,012 คน เพิ่มจากป 2562 ที่ผานมา จํานวน 167 คน มีทุนเรือนหุน จํานวน 
1,900,475,670.00 บาท เพิ่มข้ึน จํานวน 140,090,353.25 บาท ทุนสํารอง จํานวน 214,954,251.44 บาท 
เพิ่มข้ึน จํานวน 13,349,219.43 บาท ทุนดําเนินการ จํานวน 4,317,622,157.05 บาท เพิ่มข้ึน จํานวน 
492,933,069.62 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก จํานวน 2,020,190,544.47 บาท เพิ่มข้ึน จํานวน 342,738,140.34 
บาท เงินใหกูแกสมาชิก จํานวน 3,559,346,842.01 บาท เพิ่มข้ึน จํานวน 252,910,618.91 บาท ดังน้ัน ในป 
2563 สหกรณมีกําไรสุทธิ จํานวน 122,737,343.31 บาท ลดลงจากป 2562 จํานวน 8,864,291.25 บาท   

   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก  ในป 2563 เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID19) คณะกรรมการดําเนินการไดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประเภท   
ออมทรัพยลงรอยละ 0.25 บาท ทั้งน้ี อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณยังคงสูงกวาสถาบันการเงินอื่น 
เพื่อประโยชนสูงสุดของสมาชิก จึงไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยรอยละ 1.50 บาท เงินรับ
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ฝากออมทรัพยพิเศษรอยละ 2.40 เงินรับฝากประจํา 12 เดือนรอยละ 2.75 เงินรับฝากประจําป 24 เดือน 
รอยละ 2.75 และเงินรับฝากทวีสิน รอยละ 3.00 บาท   

อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท ในป 2563 ตามที่เกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID19) แพรกระจายในประเทศ รัฐบาลไดออกมาตรการตาง ๆ รวมทั้งประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่ว
ราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพรระบาด ซึ่งมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประชาชน รวมทั้งสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด สหกรณไดมีมาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกที่ไดรับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ดังน้ี 

1. ใหสิทธิพักชําระหน้ีตนเงินดวยความสมัครใจ สําหรับสัญญาเงินกูทุกประเภท จํานวนไมเกิน 2 สัญญา 
2. สมาชิกที่สมัครใจตองแจงความประสงคขอพักชําระหน้ี ตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนด ซึ่ง 

สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสหกรณ สามารถสงเอกสารไดทางไปรษณีย หรือหยอนใสกลองรับคํารอง
หนาสหกรณ ต้ังแตวันที่ 7–24 เมษายน 2563 สหกรณจะตอบรับทางโทรศัพท หรือทาง Email 

2.1  เงินกูใชบุคคลคํ้าประกัน ผูกูและผูคํ้าประกันทุกคนตองลงลายมือช่ือใหความยินยอมใน  
 การพักชําระหน้ี 

2.2 สมาชิกไมสามารถนําเงินเหลือรับที่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการพักชําระหน้ี ไปใชในการกู 
     เพิ่มจากสหกรณทุกกรณี 

 ในรอบป 2563 เพื่อเปนการแบงเบาภาระดอกเบีย้ของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการ 
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทใหกับสมาชิกถึง 3 ครั้ง ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกูดังน้ี เงินกู
ฉุกเฉินรอยละ 5.75/6.00 บาทตอป เงินกูสามัญรอยละ 5.50 บาทตอป เงินกูพิเศษรอยละ 5.00 บาทตอป 
เงินกูสวัสดิการสงเคราะหฯ รอยละ 4.00 บาทตอป เงินกูเพื่อที่อยูอาศัยรอยละ 5.00 บาทตอป และเงินกูเอื้อ
อาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตรอยละ 5.50 บาทตอป 

การจัดการดานสินเชื่อแกสมาชิก  คณะกรรมการดําเนินการไดดําเนินธุรกิจดานการเงินและการให
สินเช่ือแกสมาชิกภายใตขอบังคับ ระเบียบ  มติและคําแนะนําของหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใตศักยภาพในการ
กูยืมของสมาชิก และความเห็นชอบในการใหสินเช่ือของคณะกรรมการดําเนินการ ในป 2563 สมาชิกขอกูยืมเงิน
ทุกประเภท จํานวน 6,715 สัญญา เปนเงิน 2,039,269,635.00 บาท เพิ่มข้ึนจากป 2562 เปนเงิน 
30,604,335.00 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงยอดลูกหน้ีสุทธิโดยรวมเมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมียอดลูกหน้ีสุทธิ 
3,559,346,842.01 บาท เพิ่มจากเมื่อป 2562 จํานวน 252,910,618.91 บาท  

สวัสดิการตางๆ ของสมาชิก สหกรณไดจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ที่เปนประโยชนแกสมาชิก 
ดังตอไปน้ี 

1.  ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  คณะกรรมการดําเนินการไดเล็งเห็นความสําคัญในดาน
การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังน้ัน จึงไดพิจารณามอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก โดยแบงเปนทุนประเภท
ทั่วไป และทุนประเภทเรียนดีกีฬาเดน ซึ่งมีสมาชิกที่ไดรับทุนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 1,315 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
2,213,950.00 บาท  
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2. กองทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ในป 2563 สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตามระเบียบ 
โดยกองทุนจะจายใหสมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สมาชิกที่ลาออกจากราชการซึ่งเปนสมาชิกติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวา 20 ป สมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 20 ป 
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป  

3. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คูสมรส บิดา มารดา และบุตรสมาชิก
สหกรณ ไดจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสําหรับสมาชิก คูสมรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกที่เสียชีวิต  

4. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต สหกรณไดจายเงินชวยเหลือเพื่อ
สงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต โดยจายตามเงื่อนไขของอายุการเปนสมาชิกของผูเสียชีวิตปละ 
8,000.00 บาท และจายใหสมาชิกผูเสียชีวิตที่มีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต 25 ปข้ึนไป รายละไมเกิน 
200,000.00 บาท โดยทายาทจะตองย่ืนหลักฐานที่สหกรณ ภายใน 120 วัน นับต้ังแตวันที่เสียชีวิต  

5. สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไมมีบุตร เพื่อเปนสวัสดิการ เปนขวัญและกําลังใจใหกับสมาชิกที่ไมมีบุตร 
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการ จํานวน 5,000.บาท ใหแกสมาชิกที่ไมมีบุตร ที่มีอายุ 50 ป ข้ึนไป และมีอายุการ
เปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป สมาชิกสามารถขอรับเงินสวัสดิการน้ีไดเพียงครั้งเดียว กรณีสมาชิกและคูสมรสเปน
เปนผูมีสิทธ์ิรับเงินสวัสดิการ สามารถรับสวัสดิการไดทั้ง 2 คน ระเบียบน้ีจะมีผลในป 2564 เปนตนไป 
              มติท่ีประชุม รับทราบ 

       3.2  รายงานจํานวนสมาชิกเขาออก ระหวางป 2563 
   ในรอบป 2563 มีสมาชิกเขา–ออก ดังน้ี 
      จํานวนสมาชิกยกมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํ านวน     7 , 845  

คน 
         ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  
         มีสมาชิกเขา – ออก ตามเหตุผลตางๆ ดังตอไปน้ี  

 สมาชิกเขา  
  อนุมัติใหเขาเปนสมาชิก                                                          จํานวน   393  คน  
สมาชิกลาออกจําแนกตามสาเหตุ 

 

  ลาออกจากราชการ   จํานวน    42   คน 
  ตองการขอรับทุนเรือนหุนคืน 
  โอนยายไปสหกรณอื่น 
  โอนยายไปปฏิบัติงานที่อื่น 
  เสียชีวิต            

  จํานวน  104   คน 
  จํานวน      2   คน 
  จํานวน      8   คน 
  จํานวน    38   คน 

  สมาชิก 
  สมาชิกสมทบประเภท 2 

จํานวน   36  คน 
จํานวน    2  คน 
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  ใหออกจากการเปนสมาชิกเน่ืองจากขาด  
   คุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณ ขอ 42                                                                             

       จํานวน    32   คน 
          

      รวมสมาชิกออก                                                                        จํานวน   266  คน  
จํานวนสมาชิกสหกรณเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563                              จํานวน    8,012   คน 

   
 

สมาชิก จํานวน 7,113  คน 
สมาชิกสมทบ  

  สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ลูกจางช่ัวคราว จํานวน   620   คน 
  สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 2 จํานวน    279  คน 

 บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก จํานวน    253  คน 
 นักศึกษา จํานวน       9   คน 
 ศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน     17   คน 

สมาชิกสหกรณเพิ่มข้ึนจากป 2562                                                       จํานวน 167   คน 
             มติท่ีประชุม  รับทราบ   

        3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2563  
         ประธานให รศ.อัมพน หอนาค ผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจําป 2563 ความวา ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ไดเลือกต้ังให 
รองศาสตราจารยอัมพน หอนาค ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลมเกลียว มาเวียง และ นางสาวมารศรี เตียสวัสด์ิ 
เปนคณะผูตรวจสอบกิจการ ของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ประจําป 2563 โดยใหปทาง
บัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 น้ัน ตามขอบังคับของสหกรณ พ.ศ.2562 หมวด 10 ขอ 104 กําหนดให
ผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม
ประจําเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญดวยน้ัน ในการน้ีจึงใครขอเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2563  ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 โดยสรุปดังน้ี 
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆของสหกรณ 

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทกึบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบงัคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว 



รายงานประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด26

 
 

 
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

3.1 ผลการดําเนินงาน 
3.1.1 ดานสมาชิก 

 เมื่อสิ้นป 2562 สหกรณมีสมาชิก 7,845 คน และในระหวางป 2563 มีสมาชิกเพิ่มข้ึน 167 คน เฉลี่ย
เพิ่มข้ึนเดือนละประมาณ 14 คน ทําใหเมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมีสมาชิกรวมทั้งหมด 8,012 คน คิดเปนอัตรา
การเพิ่มของสมาชิกรอยละ 2.12 ตอป และในจํานวนสมาชิกทั้งหมด เปนสมาชิก จํานวน 7,115 คน และ
สมาชิกสมทบ จํานวน 897 คน 
 3.1.2 ดานสินทรัพย หน้ีสินและทุนสหกรณ  
     เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณมีสินทรัพยทั้งหมดประมาณ 4,317.62 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 492.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.88 จําแนกเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
ซึ่งสวนใหญไดแก เงินที่ใหสมาชิกกูยืมระยะสั้น เงินฝากสหกรณอื่น เงินสดและเงินฝากธนาคารที่สามารถ
นํามาหมุนเวียนใชในระยะเวลา 1 ป ประมาณ 1,172.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.16 ของสินทรัพย
ทั้งหมด สวนที่เหลืออีกประมาณ 3,144.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.84 เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน  
ซึ่งสวนใหญเปนเงินใหกูยืมระยะยาวเกินกวา 1 ป และเปนเงินกูพิเศษประมาณ 3,122.60 ลานบาท  
     ในสวนของหน้ีสิน ในปน้ีสหกรณมีหน้ีสินทั้งหมดประมาณ 2,071.27 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปที่แลว
ประมาณ 347.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.19 ซึ่งรอยละ 98.59 หรือประมาณ 2,042.12 ลานบาทเปน
หน้ีสินหมุนเวียน ที่เกือบทั้งหมดเปนเงินรับฝากของสมาชิก สวนอีกประมาณ 29.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
1.41 เปนหน้ีสินไมหมุนเวียน เชน เงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต  เปนตน 
      ดานทุนของสหกรณ เมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมีทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,246.34 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป
ที่แลวประมาณ 144.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.89 ประกอบดวย ทุนเรือนหุนประมาณ 1,900.47 ลาน
บาทคิดเปนรอยละ 84.60 ของทุนสหกรณ และมีทุนสํารองของสหกรณประมาณ 214.95 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 9.56 สวนที่เหลือเปนทุนสะสมตามขอบังคับและกําไรสุทธิ  
       3.1.3 ดานรายได รายจายและกําไรสุทธิ 

ในรอบป 2563 สหกรณมีรายไดจากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนประมาณ 201.38 ลาน
บาท ซึ่งเมื่อหักคาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกจํานวนประมาณ 45.58 ลานบาทและหักหน้ีสงสัยจะ
สูญประมาณ 8 แสนกวาบาทแลว คงเหลือเปนรายไดจากดอกเบี้ยและผลตอบแทนการลงทุนสุทธิประมาณ 
154.97 ลานบาท และเมื่อรวมกับรายไดอื่นๆ อีกประมาณ 1.42 ลานบาท จะเปนเงินรายไดทั้งหมดของป 
2563 ประมาณ 156.39 ลานบาท ลดลงจากปที่แลวประมาณ 8.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.01  

ขณะเดียวกัน สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงานอีกประมาณ 33.66 ลานบาท คาใชจายที่มากที่สุด
ของป 2563 ไดแก คาใชจายที่เกี่ยวกับสมาชิก เชน คาเบี้ยประชุมสมาชิก ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกที่
เสียชีวิต เงินชวยแหลือสมาชิกและคูสมรสที่ถึงแกกรรม และเงินอุดหนุนบําเหน็จสมาชิก เปนตน จํานวน
ประมาณ 18.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.96 ของคาใชจายทั้งหมด ทําใหในป 2563 สหกรณมีกําไร
สุทธิ ประมาณ 122.73 ลานบาท ลดลงจากป 2562 ประมาณ 8.86 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.73 
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3.2 ดานบริหารงานท่ัวไป 
          ดานการบริหารงานของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา ไดเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน ระเบียบ
และมติตางๆ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการไดพิจารณาเหน็ชอบตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในขอบังคับ ทั้งน้ี
โดยคณะผูตรวจสอบกิจการ  ไดเขารวมประชุมในคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง  รวมทั้งการประชุมใน
บางครั้งที่มีเรื่องสําคัญ จะมีการเชิญผูตรวจการสหกรณ จากสํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน และผูตรวจ
บัญชีสหกรณ จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน เขารวมประชุมเพื่อขอคําปรึกษาและขอเสนอแนะอีกดวย  

ขอเสนอแนะ ในการบริหารงานของสหกรณ ควรยึดถือกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ อยาง
เครงครัด โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความมั่นคงของสหกรณและผลประโยชนของมวลสมาชิกเปนสําคัญ และ
หากมีกรณีที่ไมอาจตัดสินใจไดในที่ประชุม ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ อันเน่ืองจากการที่อาจจะ
ไมเปนไปตามกฎหมายสหกรณ ควรที่จะไดขอคําปรึกษาจากนายทะเบียนสหกรณ โดยผานทางสหกรณ
จังหวัดหรือหัวหนาตรวจบัญชีสหกรณ เสียกอน  

3.3 ดานบญัช ี
มีเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถวน ถูกตอง การบันทึกบัญชีของสหกรณ ถูกตองเรียบรอย

และเปนปจจุบนั การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆ ถูกตองตามบัญชีคุมยอด มีการเสนอรายงานทางบัญชี
ตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 
         3.4 ดานการเงิน 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติการดานการเงิน เมื่อสิ้นป 2563 พบวา การรับจายและการเก็บรกัษาเงิน
สด ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด กลาวคือไมเกินวันละ 200,000 บาท สวนการใชจายเงินตางๆ เปนไปตาม
งบประมาณรายจาย ตามที่ที่ประชุมใหญเหน็ชอบแลว ซึ่งในป 2563 พบวา สหกรณมีการพิจารณาใชจายโดย
ความจําเปนและประหยัด ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมดคิดเปนรอยละ 90.27 ของประมาณการ
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ  อน่ึง ในระหวางปไดมีการขออนุมัติถัวเฉลี่ยคาใชจายในงบประมาณรายจาย
ในบางรายการของหมวดรายจายเดียวกัน ซึ่งสามารถกระทําไดตามระเบียบ  
    3.5 ดานเงินรับฝาก 
 เมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมีเงินรบัฝากคงเหลอืจากสมาชิกที่ฝากเงินประเภทตาง ๆประมาณ 2,016.56 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ป 2562 ประมาณ 343.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.55 ดังน้ี 
 (1) เงินรับฝากประจํา ประมาณ 371.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ18.42 ของเงินฝากทั้งหมด 
 (2) เงินรับฝากออมทรพัย ประมาณ 63.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.15 ของเงินฝากทั้งหมด 
 (3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ประมาณ 1,581.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.43 ของเงินฝากทั้งหมด 
 ขอสังเกต จะเห็นวา ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ไดรับความนิยมจากสมาชิกเปนจํานวนมากถึง
รอยละ 78.43 ของเงินฝากทั้งหมด เน่ืองจากเปนเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่คอนขางสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ ทั้งดอกเบี้ยที่ไดยังไมตองถูกหักภาษีเงินไดอีกดวย  

ขอเสนอแนะ ควรมีการวางแผนการบริหารเงินฝากของสมาชิกใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การ
อํานวยสินเช่ือแกสมาชิกตามระเบียบเงินกูใหมากข้ึน การนําไปลงทุนในสหกรณและสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ให
ผลตอบแทนที่คุมคา ไมเสี่ยงภัย และเปนไปตามระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ 

ขอเสนอแนะ
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3.6 ดานสินเชื่อ 
เมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมียอดเงินใหสมาชิกและสหกรณอื่นกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเปนเงิน

ประมาณ 3,594.31 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2562 เปนเงิน 195.49 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 5.75  
           ขอเสนอแนะ ในการพิจารณาการใหเงินกูกับสหกรณอื่น ๆ และกับสมาชิก ควรใหเปนไปตามระเบียบ
วาดวยเงินกูอยางเครงครัด เชน สิทธิในการกู หลักประกันเงินกู สถานภาพทางการเงินและความสามารถในการ
ชําระคืนของผูกูตามเงื่อนไขเวลา โดยเฉพาะในดานของสมาชิก ไมควรสงเสริมใหสมาชิกเปนหน้ีมากจนเกินไป 
ซึ่งจะเปนภาระอยางมากตอตัวสมาชิกเอง และเกิดความเสียหายตอสหกรณ  
       3.7 ดานอ่ืน ๆ 
 ฝายจัดการไดสรุปสถานะลูกหน้ีของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไมไดปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณ เมื่อสิ้นสุดป 2563 จํานวน 9 กลุม ดังน้ี (ขอมูลเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) 

1. กลุมลูกหน้ีระหวางบอกกลาวทวงถาม จํานวน 63 ราย  รวมมูลคาหน้ี 25,744,629.74 บาท 
2. กลุมลูกหน้ีระหวางพิจารณาคดี 2 ราย รวมมูลคาหน้ี 85,295.50 บาท 
3. กลุมลูกหน้ีติดตามหลังมีคําพิพากษา จํานวน 35 ราย รวมมูลคาหน้ี 9,816,906.58 บาท 
4. กลุมลูกหน้ีที่อยูในระหวางการสืบทรัพย จํานวน 29 ราย รวมมูลคาหน้ี 6,616,779.77 บาท 
5. กลุมลูกหน้ีอยูระหวางการยึดทรัพย จํานวน 6 ราย รวมมูลคาหน้ี 3,353,436.25 บาท 
6. กลุมลูกหน้ีช้ันบังคับคดี ขายทอดคลาดทรัพย จํานวน 32 ราย รวมมูลคาหน้ี 19,370,615.64 บาท 
7. กลุมลูกหน้ีหมดอายุความบังคับคดี จํานวน 28 ราย รวมมูลคาหน้ี 15,933,357.04 บาท 
8. กลุมลูกหน้ีคดีอื่น ๆ ลมละลาย คดีอาญา คดีแพง รวม 3 ราย รวมมูลคาหน้ี 2,253,875.25 บาท 
9. กลุมหักเงินบํานาญ หักชําระเงินตนไดไมครบ รวม 50 ราย รวมมูลคาหน้ี 36,960,861.93 บาท 

รวม ลูกหน้ีทั้ง 9 กลุม จํานวน 248 ราย รวมมูลคาหน้ี 120,135,757.70 บาท  
4. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
           4.1 สหกรณควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกิจกรรมสหกรณอยางตอเน่ือง 
เชน ผลการประชุมของคณะกรรมการ ที่มีผลตอสมาชิก รวมทั้งใหสมาชิกไดรับรูถึงผลประโยชนที่สมาชิก 
จะไดรับ และโอกาสที่จะเสียไปจากการลาออกจากการเปนสมาชิก   
 4.2 สหกรณควรรณรงคและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชุมใหญโดยใชผูแทนสมาชิกจาก
คณะตางๆ และสมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานทางตัวแทนคณะ ซึ่งจะทําใหการประชุมไดเปนไป
อยางราบรื่น มีสาระ ไมเสียเวลาสมาชิก ประหยัดและเกิดประสทิธิผลในการประชุม 
          มติท่ีประชุม  รศ.อําพน หอนาค ผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 ขอแกไขรายงานการ
ตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563  ดังนี้  
 หนาท่ี 61 บรรทัดสุดทาย “.....คิดเปนจํานวน 7,115 คน แกไขเปน ....จํานวน 7,113 คน” และ   
                       “....จํานวน 897”  แกไขเปน “.....”จํานวน 899 คน” 
 หนาท่ี 63  ใหแกไขบรรทัดท่ี 24 – 32   
 
 

ขอเสนอแนะ
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          ขอความเดิม 
 เมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมีเงินรบัฝากคงเหลอืจากสมาชิกที่ฝากเงินประเภทตาง ๆประมาณ 2,016.56 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ป 2562 ประมาณ 343.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.55 ดังน้ี 
 (1) เงินรับฝากประจํา ประมาณ 371.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ18.42 ของเงินฝากทั้งหมด 
 (2) เงินรับฝากออมทรพัย ประมาณ 63.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.15 ของเงินฝากทั้งหมด 
 (3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ประมาณ 1,581.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.43 ของเงินฝากทั้งหมด 
 ขอสังเกต จะเห็นวา ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ไดรับความนิยมจากสมาชิกเปนจํานวนมากถึง
รอยละ 78.43 ของเงินฝากทั้งหมด เน่ืองจากเปนเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่คอนขางสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ ทั้งดอกเบี้ยที่ไดยังไมตองถูกหักภาษีเงินไดอีกดวย 
           แกไขเปนดังนี้   
 เมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมีเงินรบัฝากคงเหลอืจากสมาชิกที่ฝากเงินประเภทตางๆ ประมาณ 2,020.19 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก ป 2562 ประมาณ 342.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.43 ดังน้ี 
 (1) เงินรับฝากประจํา ประมาณ 367.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.21 ของเงินฝากทัง้หมด 
 (2) เงินรับฝากออมทรพัย ประมาณ 63.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.14 ของเงินฝากทั้งหมด 
 (3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ประมาณ 1,585.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.46 ของเงินฝากทั้งหมด 
 ขอสังเกต จะเห็นวา ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ไดรับความนิยมจากสมาชิกเปนจํานวนมากถึง
รอยละ 78.46 ของเงินฝากทั้งหมด เน่ืองจากเปนเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่คอนขางสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ ทั้งดอกเบี้ยที่ไดยังไมตองถูกหักภาษีเงินไดอีกดวย  
 มติท่ีประชุม หลังจากท่ีไดมีการแกไขแลว ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 

วาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 
 ประธานให ผศ.ดร.ณิชานันทน  ปญญาเอก ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประจําป 2564 ทํา
หนาที่ดําเนินการประชุมวาระที่ 4.1 ความวา คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประจําป 2564 ไดดําเนินการ
จัดการเลือกต้ังตามระเบียบสหกรณ วาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจ
สอบกิจการ พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 13 ที่กําหนดใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ และผูตรวจ
สอบกิจการจากสมาชิกผูมีคุณสมบัติในขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ตามลําดับ และจะตองผานการสรรหาดวย
วิธีการหยอนบัตรลงคะแนนจากสมาชิกตามข้ันตอนที่คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกําหนด ซึ่งคณะกรรมการ
จัดการเลือกต้ังไดดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการไปแลวเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมประจักษ พัวเพิ่มพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และ ณ อาคารสํานักงานบริหาร ช้ัน 1 วิทยาเขตหนองคาย และตามหมวด 8 วิธีการเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ 
กําหนดใหคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง เปนผูดําเนินการใหแลวเสร็จในที่ประชุมใหญ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี   

1. คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังนําเสนอรายช่ือผูที่ผานกระบวนการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ 
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2. การลงคะแนนใหลงคะแนนเปนรายบคุคล โดยวิธีเปดเผย ผูที่ไดรับการเลือกต้ังตองไดคะแนนเสียง
ขางมากจากสมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในกรณีที่คะแนนเทากันใหสมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนน
โดยวิธีเปดเผยใหม จนกวาจะทราบผล  

3. กรณีที่สมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ังไมเลือกต้ังผูไดรับการสรรหาคนใด จะถือวาตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงน้ันวางลง   

 ดังน้ันในการเลือกต้ังประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 คณะกรรมการ
จัดการเลือกต้ัง ประจําป 2564 จึงไดนํารายช่ือผูผานกระบวนการสรรหาเสนอใหที่ประชุมใหญเพื่อเลือกต้ัง
เปนรายบุคคล ดังน้ี 
 ประธานกรรมการดําเนินการ  1 คน ดังนี้  

1. ผศ.ดร.สุทิน   เวียนวิวัฒน 
 กรรมการดําเนินการ สายวิชาการ 4 คน ดังนี้  

1. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักด์ิ 
2. รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ 
3. ผศ.ดร.ชูศักด์ิ พูนสวัสด์ิ 
4. รศ.วิภาพร วรหาญ 
กรรมการดําเนินการ สายสนับสนุน 5 คน ดังนี้  
1. นายศิริพร ศรีอุน 
2. นางสาวจุรีพร อุนบุญเรือง 
3. นางสกาวรัตน สุขโข 
4. นายวิศิษฎ           บุญสุชาติ 
5. นางนิลมัย ศรีวิไลลักษณ 

สมาชิกไดมีการอภิปราย ดังน้ี 
นายสุเทพพงษ ยลปราโมทยสกุล  สมาชิกเลขที่ 1150 สอบถาม ความวา สหกรณในอดีตการเลือกต้ัง 

ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ใชวิธีเลือกต้ังในวันประชุมใหญซึ่งเปนวิธีดําเนินการที่ดีอยูแลว 
แตทําไมในปที่ผานมา และในปน้ี จึงใชวิธีสรรหา ซึ่งการสรรหาทําใหเกิดปญหาหลายอยางตามมา 
 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ตอบขอสงสัย ความวา สหกรณไดรับ
การทวงติงจากรองนายทะเบียนสหกรณถึงวิธีการเลือกต้ัง การเลือกต้ังในวันประชุมใหญสามัญประจําป 
สมาชิกจะตองลงคะแนนในที่ประชุมและทราบผลการเลือกต้ังในที่ประชุมดวย แตในทางปฏิบั ติ 
คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังไดดําเนินการเลือกต้ังต้ังแตเวลา 8.30 – 15.00 น. และการนับคะแนนตองใช
เวลาในการนับคะแนนเปนเวลานาน จึงไมสามารถนําผลการเลือกต้ังมารับรองในที่ประชุมใหญสามัญได 
ดังน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจึงไดออกระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ 
และผูตรวจสอบกิจการ เพื่อทําการสรรหาแลวนํารายช่ือผูผานการสรรหามาเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ  
 รศ.ดร.มนตรี  บุญเสนอ สมาชิกเลขที่ 1156 ไดสอบถามคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ความวา หาก
ผูสมัครคนใดที่ผานการสรรหาแลว มีการรองเรียนการทุจริตจากสมาชิก และขบวนการรองเรียนยังไมสิ้นสุด 
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คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง จะแกไขปญหาอยางไร พรอมกลาววา ในวันสรรหามีผูสมัครรับเลือกต้ัง อยูใน
คณะกรรมการอํานวยการขณะน้ัน และเปนผูมีอํานาจในการสั่งจายเบี้ยประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในการสรรหา กระทําการผิดระเบียบ คือ การประชุมใหญวิสามัญไดปดประชุมไปแลว 
แตยังคงมีการจายคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังมีวิธีดําเนินการอยางไร 
 รศ.เพ็ญศรี  ชุนใช สมาชิกเลขที่ 414 แสดงความคิดเห็นวา เน่ืองจากการประชุมใหญวิสามัญ ในวันน้ัน มี
วาระการประชุมนอย ทําใหการประชุมเสร็จเร็ว จึงเกิดปญหาสมาชิกผูมารับเบี้ยประชุมยังคงยืนเขาแถวเพื่อรอ
รับเบี้ยประชุม ดังน้ัน ตามหลักปฏิบัติแลว สหกรณจะตองจายเงินคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกผูที่มายืนเขาแถว
เพื่อรอรับเบี้ยประชุม 
 นางกาญจนศรี สิงหภู สมาชิกเลขที่ 2173 สรุปปญหาที่เกิดข้ึนในวันประชุมใหญสามัญวิสามัญ ครั้งที่ 
1/2563 มีดังน้ี  

1. การจายเบี้ยประชุมเปนกิจกรรมเดียวกันกับการสรรหาหรือไม   
2. ประธานกรรมการปดการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1/2563 เร็วเกินไป ทําใหมีสมาชิกที่มาแลว 

ตองยืนเขาแถวรอรับเบี้ยประชุม 
3. การรองเรียนเปนรายบุคคล เรื่องการทุจริตในการสรรหา อํานาจในการตรวจสอบการทุจริต เปน 

หนาที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประจําป 2564 ดังน้ัน คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง จะตองแตงต้ัง
กรรมการเพื่อตรวจสอบหาขอเท็จจริง หากไดดําเนินการแลว ผลเปนประการใดถือวาสิ้นสุด 
 ผศ.ดร.ณิชานันทน  ปญญาเอก ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประจําป 2564 ไดช้ีแจงตอที่
ประชุม ความวา คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังไดทําหนังสือหารือไปยังรองนายทะเบียนสหกรณ เรื่องการ
จายเบี้ยประชุมหลังจากปดประชุมใหญแลว และไดรับคําตอบจากรองนายทะเบียนสหกรณ แจงวา เน่ืองจาก
สหกรณมิไดกําหนดวิธีการจายเบี้ยประชุมไวในขอบังคับ ดังน้ัน การจายเบี้ยประชุม จึงดําเนินการตาม
ประกาศของสหกรณ แตหากมีสมาชิกที่ยืนเขาแถวอยูระหวางการปดประชุม ก็ใหจายคาเบี้ยประชุม จายได
เฉพาะคนที่ยืนเขาแถวอยู ซึ่งถือเปนเขตปริมณฑล  
        มติท่ีประชุม หลังจากท่ีไดมีการอภิปรายแลว ท่ีประชุมมีมติเลือกต้ังประธานกรรมการ และ
กรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 เปนรายบุคคล โดยวิธีเปดเผยดวยการยกมือนับคะแนน สรุปผลการ
เลือกต้ังเปนดังนี้ 
ตําแหนงประธานกรรมการ  
 ผศ.ดร.สทิุน  เวียนวิวัฒน     สมาชิกเลือก   จํานวน  155   เสียง   ไมเลือก  จํานวน  3  เสียง 
กรรมการดําเนินการสายวิชาการ  ดังนี้ 
 รศ.สุธา          ภูสิทธิศักด์ิ    สมาชิกเลือก   จํานวน    93  เสียง   ไมเลือก  จํานวน  21 เสียง              
 รศ.ดร.มนตรี    บุญเสนอ     สมาชิกเลือก    จํานวน  149  เสียง   ไมเลือก  จํานวน   5  เสียง 
 ผศ.ดร.ชูศักด์ิ   พูนสวัสด์ิ     สมาชิกเลือก    จํานวน  150  เสียง   ไมเลือก  จํานวน   0  เสียง 
 รศ.วิภาพร      วรหาญ       สมาชิกเลือก    จํานวน  144   เสียง  ไมเลือก  จํานวน   0  เสียง 
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กรรมการดําเนินการสายสนับสนุน  ดังนี้ 
 นายศิริพร        ศรีอุน     สมาชิกเลือก    จํานวน  153  เสียง   ไมเลือก  จํานวน  0  เสียง 
 นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง   สมาชิกเลือก    จํานวน  110  เสียง   ไมเลือก  จํานวน  0  เสียง 
 นางสกาวรัตน   สุขโข         สมาชิกเลือก    จํานวน  124  เสียง   ไมเลือก  จํานวน  1  เสียง 
 นายวิศิษฎ       บุญสุชาติ    สมาชิกเลือก    จํานวน  145  เสียง   ไมเลือก  จํานวน  0  เสียง 
 นางนิลมัย    ศรีวิไลลักษณ   สมาชิกเลือก    จํานวน  150  เสียง   ไมเลือก  จํานวน  0  เสียง 

        4.2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานให ดร.ศักด์ิชาย จันทรเรือง ผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2563 เสนอรายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบกําไรขาดทุน และงบประแสเงินสด สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาดังน้ี  
 งบแสดงฐานะการเงิน ดานสินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 1,172,874,021.17 บาท สินทรัพย
ไมหมุนเวียน จํานวน 3,144,748,135.88 บาท รวมสินทรัพยทั้งสิ้น 4,317,622,157.05 บาท ดานหน้ีสินและ
ทุน หน้ีสินหมุนเวียน จํานวน 2,042,120,675.36 บาท หน้ีสินไมหมุนเวียน จํานวน 29,156,825.25 บาท รวม
หน้ีสินทั้งสิ้น จํานวน 2,071,277,500.61 บาท ทุนของสหกรณ จํานวน 2,246,344,656.44 บาท รวมหน้ีสิน
และทุนของสหกรณทั้งสิ้น จํานวน 4,317,622,157.05 บาท  
 งบกําไรขาดทุน ในป 2563 สหกรณมีรายไดยังไมหักคาใชจาย จํานวน 202,810,672.88 บาท รายจาย 
จํานวน 80,073,329.57 บาท มีกําไรสุทธิ 122,737,343.31 บาท 
  งบกระแสเงินสด เงินสด ณ วันตนป จํานวน 449,117,299.26 บาท เงินสด ณ วันสิ้นป จํานวน 
400,769,760.78 บาท เงินสดสุทธิลดลง จํานวน 48,347,538.58 บาท 
  ท่ีประชุมมีมติ เปนเอกฉันทรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียง 105 เสียง  

 4.3  พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563 ซึ่งผลการดําเนินการของ
สหกรณในรอบป 2563 มีกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 122,737,343.31 บาท คณะกรรมการดําเนินการ 
เห็นควรตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 
28 ใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ จํานวน 
12,273,734.33 บาท เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ (ไมเกิน 
30,000.00 บาท) จํานวน 30,000.00 บาท  เปนเงินปนผลตามหุนรอยละ 5 แหงคาหุนที่ชําระแลวของ
สหกรณคิดใหตามสวนของระยะเวลา (ตามกฎหมายจายไดไมเกินรอยละ 10 ของคาหุนที่ชําระแลว) จํานวน 
90,396,639.43 บาท เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.75 ของดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณ ไดรับระหวางป จายคืนแก
สมาชิก จํานวน 13,869,542.29 บาท เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
จํานวน 3,375,000.00 บาท เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน จํานวน 
22,427.26 บาท เปนทุนสงเสริมการศึกษาและสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ แบงเปน
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ทุนสงเสริมการศึกษา การอบรมของกรรมการและเจาหนาที่  จํานวน 150,000.00 บาท เปนทุน
สาธารณประโยชน จํานวน 2,250,000.00 บาท เปนทุนสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณของสมาชิก 
จํานวน 300,000.00 บาท เปนทุนสะสมปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ จํานวน 70,000.00 บาท 
  รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ สมาชิกเลขที่ 1156 ไดอภิปรายถึงการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563 
เน่ืองจากในป 2563 สหกรณมีกําไรลดลง การจัดสรรเงินปนผลตามหุนลดลง เงินเฉลี่ยคืนตามดอกเบี้ยที่จาย
ลดลง  ดังน้ัน จึงขอเสนอใหตัดเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ลงเหลือ 3,000,000.00 บาท  
   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําป 2563 ตามเสนอ ยกเวน เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี อนุมัติใหจาย เปนเงินจํานวน 
3,000,000.00 บาท และใหนําเงินสวนท่ีปรับลดลง จํานวน 375,000.00 บาท เขาเปนทุนสํารอง และเพ่ือ
ความชัดเจนใหเพ่ิมขอความใน ขอ 7.2 ทุนสาธารณประโยชน (ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก)     
จํานวน 111  เสียง     

 4.4 พิจารณาประมาณการรายรับ – รายจาย ประจําป 2564 
 4.4.1 ประมาณการกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาประมาณการกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 
ความวา ในป 2564 สหกรณประมาณการรายได จํานวน 204,191,000.00 บาท ประมาณการรายจาย จํานวน 
100,185,150.00 ประมาณการกําไรสุทธิ ประจําป 2564 จํานวน  104,005,850.00 บาท 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบประมาณการกําไรขาดทุน 
ประจําป 2564 ตามเสนอ จํานวน 126 เสียง 
          4.4.2 ประมาณการรายได ประจําป 2564 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายได ประจําป 2564 ความวา ในป 2564 สหกรณ
คาดวาจะมีรายได  จํานวน 204,191,000.00 บาท ซึ่งรายไดสวนใหญมาจากดอกเบี้ยรับ จํานวน 
186,000,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร จํานวน 330,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณอื่น 
จํานวน 15,000,000.00 บาท ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสหกรณอื่น จํานวน 1,290,000.00 บาท รายไดจาก
ผลตอบแทนการลงทุนถือหุนกับชุมนุมสหกรณ และบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด จํานวน 530,000.00 บาท  
รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิก จํานวน 120,000.00 บาท รายไดจากดอกเบี้ยรับลูกหน้ีตามคํา
พิพากษา 500,000.00 บาท ดอกเบี้ยรบัลูกหน้ีเงินสดขาดบญัชี จํานวน 20,000.00 บาท รายไดจากการจําหนาย
ทรัพยสิน 1,000.00 บาท และรายไดอื่น ๆ จํานวน 400,000.00 บาท   
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณา แลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบประมาณการรายได ประจําป 
2564 ตามเสนอ จํานวน 126 เสียง 
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         4.4.3 ประมาณการรายจาย ประจําป 2564 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายจาย ประจําป 2564 ดังน้ี 
 หมวดท่ี 1 เงินเดือนเจาหนาท่ี เปนเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ จํานวน 24 คน จายจริงตาม
ระเบียบสหกรณ จํานวน 8,600,000.00 บาท 
 หมวดท่ี 2 เงินบําเหน็จเจาหนาท่ี เปนเงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่สหกรณสะสมตามระเบียบ จายจริง
เมื่อมีเจาหนาที่ลาออกและทํางานครบ 5 ป และสํารองเงินชดเชย รวมเปนเงิน จํานวน 2,600,000.00 บาท 
 หมวดท่ี 3 คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับสมาชิกในการเขารวมประชุม
ใหญสามัญ คนละ 1,000.00 บาท ประชุมใหญวิสามญั คนละ 300.00 บาท จํานวน 11,050,000.00 บาท คาของ
รางวัลสําหรับสมาชิกในการเขารวมประชุม จํานวน 200,000.00 บาท คาเบี้ยประชุมกรรมการดําเนินการ 
462,000.00 บาท  คาเบี้ยประชุมกรรมการฝายตาง ๆ จํานวน 360,000.00 บาท คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการฝาย
ตาง ๆ รวมกับเจาหนาที่ 307,000.00 บาท คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 108,000.00 บาท 
คาตอบแทนที่ปรึกษาและคาตอบแทนที่ปรึกษาดานกฎหมายของสหกรณ จํานวน 30,000.00 บาท คาตอบแทน
กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 50,000.00 บาท  คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 
50,000.00 บาท คาตอบแทนผูเขารวมประชุมประจําเดือน จํานวน 20,000.00 บาท  คาตอบแทนการเดินทางไป
ใชสิทธ์ิการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 2,550,000.00 บาท 
คาตอบแทนคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตาง ๆ จํานวน 300,000.00 บาท คาตอบแทนการไปใหขอมูลตอศาลหรือ
เปนพยายนใหกับสหกรณ จํานวน 50,000.00 บาท  รวมเปนเงิน 15,537,200.00 บาท  
    หมวดท่ี 4 คาลวงเวลา เปนคาปฏิบัติงานนอกเวลาทําการและวันหยุดของเจาหนาที่สหกรณที่
จะตองทํางานในกรณีเรงดวนและภาระงานเพิ่มข้ึน เกี่ยวกับการบริการสมาชิกสหกรณ การใหบริการดานขอมูล
ตางๆ ที่เพิ่มมากข้ึน จํานวน 300,000.00 บาท 
 หมวดท่ี 5 คารับรอง เปนคารับรองสมาชิก จํานวน 30,000.00 บาท เปนคารับรองสมาชิกและ 
ผูชวยเหลืองานสหกรณ ในการประสานงานของสหกรณ เชน คาใชจายดานประสานงานการประชาสัมพันธ  
คารับรองสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จํานวน 50,000.00 บาท คารับรอง
คณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการและผูเขารวมประชุม จํานวน 150,000.00 บาท คารับรองแขก
ของสหกรณ จํานวน 100,000.00 บาท รวมเปนเงิน 330,000.00 บาท  
 หมวดท่ี 6 เคร่ืองเขียนแบบพิมพและวัสดุ  เปนคาอุปกรณเครื่องเขียน คาวัสดุคอมพิวเตอร     
คาจัดทําใบเสร็จรับเงิน ใบฝากถอนเงิน, คาถายเอกสาร คาจัดทําซองจดหมาย กระดาษตอเน่ือง คาจัดทําสําเนา
เอกสารแบบพิมพใบคํารอง และอื่นๆ จํานวน 500,000.00 บาท คาจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ จํานวน 
100,000.00 บาท คาหนังสือสอบทานสถานภาพสมาชิก จํานวน 42,500.00 บาท รวมเปนเงิน 642,5000.00 บาท 
 หมวดท่ี 7 คาใชสอย  คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ และคาเชาที่พักในการบริหารงานสหกรณ จํานวน 
600,000.00 บาท คาเบี้ยเลี้ยงดานกิจกรรมตางๆ ของสหกรณ จํานวน 30,000.00 บาท คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
เจาหนาที่ จํานวน 100,000.00 บาท เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนทดแทน จํานวน 216,000.00 บาท คา
เครื่องแบบกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ จํานวน 126,000.00 บาท คาสวัสดิการตรวจ
สุขภาพประจําปเจาหนาที่สหกรณ จํานวน 72,000.00 บาท คาทําความสะอาดสํานักงานสหกรณ จํานวน 

 
 
30,000.00 บาท คาสาธารณูปโภค  จํานวน 300,000.00 บาท คาเชาหองประชุม จํานวน  200,000.00 บาท คา
สอบบัญชีสหกรณ จํานวน 120,000.00 บาท คาเบี้ยประกันการขนยายและเก็บเงินสด จํานวน 30,000.00 บาท คา
เบี้ย ประกันทรัพยสินของสหกรณ จํานวน 50,000.00 บาท คาเบี้ยประกันชีวิตคณะกรรมการดําเนินการ ผู
ตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ จํานวน 147,000.00 บาท รวมเปนเงิน คาใชสอย จํานวน 2,021,000.00 บาท 
 หมวดท่ี 8  คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย เปนคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร จํานวน 
1,500,000.00 บาท คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจาย (ลูกหน้ีดําเนินคดี) จํานวน 96,300.00 บาท คาเสื่อม
ราคาคาพัฒนาเว็บไซตและแอปพลิเคชันของสหกรณ จํานวน 75,000.00 บาท  รวมเปน 1,671,300.00 บาท 
 หมวดท่ี 9 ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยจายใหสถาบันการเงินอื่น จํานวน 100,000.00 บาท ดอกเบี้ย
จายแกสมาชิก จํานวน 50,500,000.00 บาท รวมเปนเงิน 50,600,000.00 บาท 
 หมวดท่ี 10 ทุนสวัสดิการ  เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต เพื่อจาย
ใหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต และตัดจายสมทบเปนทุนสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ วาดวยทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต พ.ศ. 2563 จํานวน 4,000,000.00 บาท  
  หมวดท่ี 11 สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก เปนเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกตามระเบียบสหกรณ 
จํานวน 4,200,000.00 บาท เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จํากัด จํานวน 265,350.00 บาท รวมเปนเงิน 4,465,350.00 บาท 
 หมวดท่ี 12 คาใชจายท่ัวไป คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ และอาคารสํานักงานสหกรณ 
จํานวน 300,000.00 บาท คาบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 400,000.00 บาท คานํ้ามัน
เช้ือเพลิง และนํ้ามันหลอลื่น จํานวน 60,000.00 บาท คาดําเนินคดี จํานวน 600,000.00 บาท คา
ชวยเหลือสงเคราะหศพสมาชิก คูสมรส บิดามารดา และบุตรสมาชิก จํานวน 4,000,000.00 บาท 
คาใชจายเพื่อเปนสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร จํานวน 1,500,000.00 บาท คาธรรมเนียม และคาอากร
แสตมป จํานวน 100,000.00 บาท  คาสาธารณกุศล จํานวน 250,000.00 บาท คาใชจายในการเลือกต้ัง 
จํานวน 100,000.00 บาท คาของที่ระลึก จํานวน 100,000.00 บาท คาโฆษณาประชาสัมพันธ จํานวน 
100,000.00 บาท คากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ จํานวน 200,000.00 บาท คาวัสดุงานบาน จํานวน 
50,000.00 บาท คาบํารุงรักษาบริเวณสํานักงานสหกรณ จํานวน 50,000.00 บาท คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
108,000.00 บาท คาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 1,500,000.00 รวมทั้ งสิ้น จํานวน 
9,418,000.00 บาท 

หมวดท่ี 13  คาใชจายลงทุนและคาครุภัณฑ  เปนคาตกแตงภายในสํานักงาน จํานวน 700,000.00 
บาท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 527,000.00 บาท คาจัดทําหองประชุมยุค 4.0 จํานวน 300,000.00 บาท  
คากลองวงจรปด 2 จุด จํานวน 35,000.00 บาท  คาปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานสหกรณ 100,000.00 บาท คา
จัดทําระบบบริหารจัดการของสหกรณ (พัฒนาระบบเงินฝากคํานวณดอกเบี้ยแบบข้ันบันใดและระบบสวัสดิการ
เพื่อการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 3,000,000.00 บาท คาจัดทําระบบบริหารงานระบบสหกรณ 
จํานวน 200,000.00 บาท รวมคาใชจายลงทุน จํานวน 4,862,000.00 บาท รวมประมาณการคาใชจายทุกหมวด 
เปนเงินจํานวน 105,047,350.00 บาท 
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30,000.00 บาท คาสาธารณูปโภค  จํานวน 300,000.00 บาท คาเชาหองประชุม จํานวน  200,000.00 บาท คา
สอบบัญชีสหกรณ จํานวน 120,000.00 บาท คาเบี้ยประกันการขนยายและเก็บเงินสด จํานวน 30,000.00 บาท คา
เบี้ย ประกันทรัพยสินของสหกรณ จํานวน 50,000.00 บาท คาเบี้ยประกันชีวิตคณะกรรมการดําเนินการ ผู
ตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ จํานวน 147,000.00 บาท รวมเปนเงิน คาใชสอย จํานวน 2,021,000.00 บาท 
 หมวดท่ี 8  คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย เปนคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร จํานวน 
1,500,000.00 บาท คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจาย (ลูกหน้ีดําเนินคดี) จํานวน 96,300.00 บาท คาเสื่อม
ราคาคาพัฒนาเว็บไซตและแอปพลิเคชันของสหกรณ จํานวน 75,000.00 บาท  รวมเปน 1,671,300.00 บาท 
 หมวดท่ี 9 ดอกเบี้ยจาย ดอกเบี้ยจายใหสถาบันการเงินอื่น จํานวน 100,000.00 บาท ดอกเบี้ย
จายแกสมาชิก จํานวน 50,500,000.00 บาท รวมเปนเงิน 50,600,000.00 บาท 
 หมวดท่ี 10 ทุนสวัสดิการ  เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต เพื่อจาย
ใหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต และตัดจายสมทบเปนทุนสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ วาดวยทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต พ.ศ. 2563 จํานวน 4,000,000.00 บาท  
  หมวดท่ี 11 สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก เปนเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกตามระเบียบสหกรณ 
จํานวน 4,200,000.00 บาท เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จํากัด จํานวน 265,350.00 บาท รวมเปนเงิน 4,465,350.00 บาท 
 หมวดท่ี 12 คาใชจายท่ัวไป คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ และอาคารสํานักงานสหกรณ 
จํานวน 300,000.00 บาท คาบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 400,000.00 บาท คานํ้ามัน
เช้ือเพลิง และนํ้ามันหลอลื่น จํานวน 60,000.00 บาท คาดําเนินคดี จํานวน 600,000.00 บาท คา
ชวยเหลือสงเคราะหศพสมาชิก คูสมรส บิดามารดา และบุตรสมาชิก จํานวน 4,000,000.00 บาท 
คาใชจายเพื่อเปนสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร จํานวน 1,500,000.00 บาท คาธรรมเนียม และคาอากร
แสตมป จํานวน 100,000.00 บาท  คาสาธารณกุศล จํานวน 250,000.00 บาท คาใชจายในการเลือกต้ัง 
จํานวน 100,000.00 บาท คาของที่ระลึก จํานวน 100,000.00 บาท คาโฆษณาประชาสัมพันธ จํานวน 
100,000.00 บาท คากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ จํานวน 200,000.00 บาท คาวัสดุงานบาน จํานวน 
50,000.00 บาท คาบํารุงรักษาบริเวณสํานักงานสหกรณ จํานวน 50,000.00 บาท คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
108,000.00 บาท คาใชจายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 1,500,000.00 รวมทั้ งสิ้น จํานวน 
9,418,000.00 บาท 

หมวดท่ี 13  คาใชจายลงทุนและคาครุภัณฑ  เปนคาตกแตงภายในสํานักงาน จํานวน 700,000.00 
บาท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 527,000.00 บาท คาจัดทําหองประชุมยุค 4.0 จํานวน 300,000.00 บาท  
คากลองวงจรปด 2 จุด จํานวน 35,000.00 บาท  คาปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานสหกรณ 100,000.00 บาท คา
จัดทําระบบบริหารจัดการของสหกรณ (พัฒนาระบบเงินฝากคํานวณดอกเบี้ยแบบข้ันบันใดและระบบสวัสดิการ
เพื่อการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 3,000,000.00 บาท คาจัดทําระบบบริหารงานระบบสหกรณ 
จํานวน 200,000.00 บาท รวมคาใชจายลงทุน จํานวน 4,862,000.00 บาท รวมประมาณการคาใชจายทุกหมวด 
เปนเงินจํานวน 105,047,350.00 บาท 

 
 
 
 
ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2564 (ใหม) เหตุผล 

ขอ. 1 – ขอ. 32 ขอ. 1 – ขอ. 32 ตามเดิมไมแกไข  

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปน
สมาชิกตามขอบังคับสหกรณ (รวมทั้งสมาชิก
สหกรณอ่ืน ซ่ึงประสงคจะเขาเปนสมาชิกสหกรณ
ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบ
พิมพที่สหกรณกําหนดไว โดยใหสมาชิก จํานวน 1 
คน เปนผูรับรอง ถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไม
ตํ่ากวาระดับผูชํานาญการไมตองมีผูรับรอง 

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปน
สมาชิกตามขอบังคับสหกรณ (รวมทั้งสมาชิก
สหกรณอ่ืน ซ่ึงประสงคจะเขาเปนสมาชิกสหกรณ
ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบ
พิมพที่สหกรณกําหนดไว โดยใหสมาชิก จํานวน 1 
คน เปนผูรับรอง ถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไม
ตํ่ากวาระดับผูชํานาญการไมตองมีผูรับรอง 

เ พ่ื อให สมา ชิ ก
ส ม ท บ ( ก ร ณี
ลูกจางช่ัวคราว) 
ที่มีคุณสมบัติตาม
ขอบังคับสหกรณ 
ขอ 32 สมัครเขา 
เปนสมาชิกไดโดย 

 กรณีสมาชิกสมทบท่ีเปนสมาชิกสมทบ
กอนวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอบังคับสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2563 ท่ีมีคุณสมบัติของสมาชิกตาม
ขอบัง คับสหกรณ  ขอ  32 จะสมัครเปน
สมาชิกไดตองย่ืนใบสมัครตอสหกรณตาม
แบบพิมพท่ีสหกรณกําหนดไว โดยใหสมาชิก 
จํานวน 1 คน เปนผู รับรอง โดยใหยกเวน
คาธรรมเนียมแรกเขา และคาถือหุนแรกเขา 
ใหถือเอาคาหุนท่ีมีอยูเดิมเปนคาหุนแรกเขา
และใหนับอายุการเปนสมาชิกตอเน่ืองต้ังแต
วันท่ีเปนสมาชิกสมทบคร้ังแรก  รวมถึงหากมี
หน้ีสินและภาระคํ้าประกัน ใหปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกู เ ดิมท่ีมีอยูกอนแลว ท้ัง น้ีให
รวมถึงสมาชิกสมทบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพการจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไม ต อ ง เสี ย ค า
ธรรม เนียมแรก
เข าใหมและค า
หุนแรกเขา และ
เพ่ื อให นับอายุ
การเปนสมาชิก
ต อ เ น่ื อ ง ต้ั งแต
วันที่ เปนสมาชิก
สมทบคร้ั งแรก 
และสมาชิกสมทบ
ที่ มีการเปลี่ยน 
แปลง สถานภาพ 
การจางของ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เปลี่ยน
สถานภาพเป น
สมาชิกสหกรณได 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาแลว ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กําหนดไวใน ขอ 32 ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลว
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม ใหที่ประชุม
ใหญคราวถัดไปทราบ 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาแลว ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กําหนดไวใน ขอ 32 ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลว
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม ใหที่ประชุม
ใหญคราวถัดไปทราบ 
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ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2564 (ใหม) เหตุผล 

ขอ. 1 – ขอ. 32 ขอ. 1 – ขอ. 32 ตามเดิมไมแกไข  

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปน
สมาชิกตามขอบังคับสหกรณ (รวมทั้งสมาชิก
สหกรณอ่ืน ซ่ึงประสงคจะเขาเปนสมาชิกสหกรณ
ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบ
พิมพที่สหกรณกําหนดไว โดยใหสมาชิก จํานวน 1 
คน เปนผูรับรอง ถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไม
ตํ่ากวาระดับผูชํานาญการไมตองมีผูรับรอง 

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปน
สมาชิกตามขอบังคับสหกรณ (รวมทั้งสมาชิก
สหกรณอ่ืน ซ่ึงประสงคจะเขาเปนสมาชิกสหกรณ
ตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบ
พิมพที่สหกรณกําหนดไว โดยใหสมาชิก จํานวน 1 
คน เปนผูรับรอง ถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไม
ตํ่ากวาระดับผูชํานาญการไมตองมีผูรับรอง 

เ พ่ื อให สมา ชิ ก
ส ม ท บ ( ก ร ณี
ลูกจางช่ัวคราว) 
ที่มีคุณสมบัติตาม
ขอบังคับสหกรณ 
ขอ 32 สมัครเขา 
เปนสมาชิกไดโดย 

 กรณีสมาชิกสมทบท่ีเปนสมาชิกสมทบ
กอนวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียน
ขอบังคับสหกรณ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2563 ท่ีมีคุณสมบัติของสมาชิกตาม
ขอบัง คับสหกรณ  ขอ  32 จะสมัครเปน
สมาชิกไดตองย่ืนใบสมัครตอสหกรณตาม
แบบพิมพท่ีสหกรณกําหนดไว โดยใหสมาชิก 
จํานวน 1 คน เปนผู รับรอง โดยใหยกเวน
คาธรรมเนียมแรกเขา และคาถือหุนแรกเขา 
ใหถือเอาคาหุนท่ีมีอยูเดิมเปนคาหุนแรกเขา
และใหนับอายุการเปนสมาชิกตอเน่ืองต้ังแต
วันท่ีเปนสมาชิกสมทบคร้ังแรก  รวมถึงหากมี
หน้ีสินและภาระคํ้าประกัน ใหปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกู เ ดิมท่ีมีอยูกอนแลว ท้ัง น้ีให
รวมถึงสมาชิกสมทบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพการจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไม ต อ ง เสี ย ค า
ธรรม เนียมแรก
เข าใหมและค า
หุนแรกเขา และ
เพ่ื อให นับอายุ
การเปนสมาชิก
ต อ เ น่ื อ ง ต้ั งแต
วันที่ เปนสมาชิก
สมทบคร้ั งแรก 
และสมาชิกสมทบ
ที่ มีการเปลี่ยน 
แปลง สถานภาพ 
การจางของ 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เปลี่ยน
สถานภาพเป น
สมาชิกสหกรณได 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาแลว ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กําหนดไวใน ขอ 32 ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลว
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม ใหที่ประชุม
ใหญคราวถัดไปทราบ 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาแลว ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามที่กําหนดไวใน ขอ 32 ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลว
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเขาใหม ใหที่ประชุม
ใหญคราวถัดไปทราบ 
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         มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564  
ขอท่ี 33 ตาม (ราง) ท่ีนําเสนอ จํานวน 113 เสียง  
 ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2564 (ใหม) เหตุผล 
ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับ

ผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ ก็ตามเม่ือ
ผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนํา
เร่ืองเสนอเขาที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติ
แหงที่ประชุมใหญ ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณี
ดังวาน้ี ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
แหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับ
ผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ ก็ตามเม่ือ
ผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนํา
เร่ืองเสนอเขาที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติ
แหงที่ประชุมใหญ ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณี
ดังวาน้ี ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
แหงจํานวนสมาชิกที่มาประชุม 

 

ขอ. 34 – ขอ. 69  ขอ. 34 – ขอ. 69 ตามเดิมไมแกไข  
หมวด  8 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ขอ 70. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณ
มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ส ห ก ร ณ
ประกอบดวยประธานกรรมการดําเนินการหน่ึง
คน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซ่ึงที่
ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
เลือกต้ังระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรอง
ประธานกรรมการคนหน่ึงห รือหลายคน 
เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง 
นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

การไดมา ซ่ึงประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการ มาจากสมาชิกผูประสงคสมัครรับ
เลือกต้ัง หรือสมาชิกผูผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน สงสมัครรับเลือกต้ัง 
       คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน 
มาจากสมาชิก ประกอบดวย สายวิชาการ 
จํานวน 4 คน สายสนับสนุน จํานวน 10 คน 
       วิ ธี ดํา เ นินการสรรหาให เปนไปตาม
ระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี
เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษา 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 70. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณ
มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ส ห ก ร ณ
ประกอบดวยประธานกรรมการดําเนินการหน่ึง
คน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกโดยวิธีเปดเผย  

ใหคณะกรรมการดํา เ นินการสหกรณ 
เลือกต้ังระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรอง
ประธานกรรมการคนหน่ึงห รือหลายคน 
เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง 
นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

กา รไดม า ซ่ึงประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการ มาจากสมาชิกผูประสงคสมัครรับ
เลือกต้ัง หรือสมาชิกผูผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน สงสมัครรับเลือกต้ัง 
     คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน 
มาจากสมาชิก ประกอบดวย สายวิชาการ 
จํานวน 4 คน สายสนับสนุน จํานวน 10 คน 

วิธีดําเนินการสรรหาใหเปนไปตามระเบียบ
ที่สหกรณกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ 

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ีเปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึง

 
 
 
 
 
 
เพ่ือใหมีความ
ชัด เจน ในทา ง
ปฏิบัติ 
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ถึงที่สุดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ที่สุดใหจาํคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2564 (ใหม) เหตุผล 
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก 

จากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทจุริตตอหนาที ่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
หรือมีคําวินิจฉยัเปนทีสุ่ดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการตามคําสั่ง 

      นายทะเบยีนสหกรณ 
(4) เคยถูกทีป่ระชุมใหญมีมติใหถอดถอน

ออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระ
หน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตป 
ที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดน้ันมิได
เกิดขึ้นจากการ กระทําของตนเอง 

(6) ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดี 
     ความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ 
     เก่ียวกับคดีอาญา คดีแพง คดี 

ปกครอง หรือคดีอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนด  

(7) เจาหนาที่ประจําในสหกรณน้ีไมม ี
    สิทธิไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ 

            ดําเนินการของสหกรณ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจาก
ราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที ่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ
หรือมีคําวินิจฉยัเปนทีสุ่ดใหพนจาก
ตําแหนงกรรมการตามคําสั่ง 

 นายทะเบียนสหกรณ 
(4) เคยถูกทีป่ระชุมใหญมีมติใหถอดถอน

ออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวดชําระ
หน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตป 

     ที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดน้ันมิได
เกิดขึ้นจากการ กระทําของตนเอง 

(6) ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดี
ความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณ
เก่ียวกับคดีอาญา คดีแพง คดี 

 ปกครอง หรือคดีอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนด  

(7) เจาหนาที่ประจําในสหกรณน้ีไมมสีิทธิ
ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ 

 
 

ขอ. 71 – ขอ. 120 ขอ. 71 – ขอ. 120 ตามเดิมไมแกไข  

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2564  
ขอท่ี 70 ตาม (ราง) ท่ีนําเสนอ จํานวน 113 เสียง  

4.8  พิจารณาแกไข (ราง) ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวยการ 
สรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564   
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ประธานมอบให ผศ.ดร.ชูศักด์ิ พูนสวัสด์ิ ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ เสนอ 
ใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวยการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนนิการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

(ราง) 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัขอนแกน จํากัด 

วาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 
 

เพื่อใหการสรรหาและเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอสหกรณ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
ใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันเสารท่ี 20 กุมภาพันธ 2564 จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

หมวดท่ี  1 
บทท่ัวไป 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรร
หาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564” 

ขอ 2.  ใหระเบียบนี้มีผลบังคับใชไดนับถัดจากวันท่ีท่ีประชุมใหญใหความเห็นชอบ 
ขอ 3.  ใหยกเลิกระเบียบ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรรหา

ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 และ
บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ 4.ในระเบียบน้ี 
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด  

พ.ศ. 2562 และขอบังคับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการ  
ดําเนินการ    

หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จํากัด 

คณะกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง 

หมายถึง คณะบุคคลที่เปนสมาชิกสหกรณ ซึ่งถูกแตงต้ังโดยคณะกรรมการ 
ดําเนินการใหทําหนาที่ในการสรรหาและเลือกต้ังประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัย ขอนแกน จํากัด 

กรรมการดําเนินการ  หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
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ผูตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบกิจการ 
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
ผูมสีิทธิสรรหา หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด  

ผูมีสิทธิหยอนบัตรลงคะแนน 
ผูมสีิทธิเลือกต้ัง หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด  

ที่อยูในที่ประชุมใหญเทาน้ัน 
การสรรหา      หมายถึง การไดมาซึ่งรายช่ือผูที่จะไดรบัการเลือกต้ังเปนประธาน

กรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกจิการ โดย
ใหสมาชิกหยอนบัตรลงคะแนนเลือกผูสมัครรับการสรรหา
เพื่อนํารายช่ือเสนอสมาชิกเลอืกต้ังในทีป่ระชุมใหญ 

การเลือกต้ัง      หมายถึง การนํารายช่ือผูทีผ่านการสรรหาเปนประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ เสนอที่
ประชุมใหญพจิารณาเลือกต้ังตามวิธีที่กําหนดไวในหมวด 
ที่ 8 ตามระเบียบน้ี 

ผูสมัคร 
 
 
คาตอบแทน            

หมายถึง 
 
 
หมายถึง  

สมาชิกที่ลงสมัครรับการสรรหาและเลือกต้ังเปนประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ และมี
คุณสมบัติที่กําหนดไวใน ขอ 11 ตามระเบียบน้ี 
คาตอบแทนเพ่ือจายใหแกสมาชิกผูซึ่งมาลงคะแนน 
ในวันสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ  
และผูตรวจสอบกิจการ  

ขอ 5. ใหประธานคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังรักษาการตามระเบียบนี้  
หมวดท่ี 2 

คุณสมบัติ การไดมา และองคประกอบของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง 
ขอ 6. คุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง 

(1) เปนสมาชิก 
(2)  ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี  

1. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

3. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ โดยมีความผิด หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน
จากตําแหนง กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

4. เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
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5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัด
น้ันมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา 
คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  

7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณน้ีไมมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการจัดการเลือกต้ัง 
(3) มีความซื่อสัตย สจุริต 
(4) ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมายวาดวยสหกรณ  
(5)  ไมเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการ และไมเปนผูสมัครประธานกรรมการ   
      กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ และมีเวลาในการปฏิบัติงานใหกับสหกรณ 

                             โดยไมมีผลกระทบตองานประจํา 
ขอ 7. การไดมาซึ่งคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  

 คณะกรรมการดําเนินการออกประกาศรับสมัครสมาชิกผูสนใจเปนคณะกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง ในระยะเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันประชุมใหญ โดยสมัครเปนคณะบุคคล 

 คณะกรรมการดําเนินการ ทําการกลั่นกรองผูที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง ใหไดตามจํานวนที่กําหนด 

ขอ 8. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง มีดังนี้ 
8.1  หนาที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ในการดําเนินการสรรหาและเลือกต้ัง 

 คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง มีหนาที่สรรหาเพื่อใหไดมาซึ่งรายช่ือผูที่จะไดรับการเลือกต้ัง
เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ โดยใหสมาชิกหยอนบัตรลงคะแนนเลือก
ผูสมัครรับการสรรหาเพื่อนํารายช่ือเสนอสมาชิกเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ โดยดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ประกาศรับสมัครและขอกําหนดทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติงานในการสรรหา 
(2) ประกาศรายช่ือผูสมัครเพื่อรับการสรรหา ใหสมาชิกไดรับทราบลวงหนาไมนอยกวา 

15 วันกอนการสรรหา 
(3) จัดใหมีบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิสรรหา และดําเนินการสรรหา  
(4) ควบคุม ดูแล และดําเนินการสรรหาใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(5) ประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา และรายช่ือผูที่ไมรับรองผลการสรรหา  
(6) สืบสวนหรือไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง 

และสรุปผลการสอบขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ ดําเนินการเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด คํา
วินิจฉัยน้ันใหถือเปนที่สุด 

(7) นําเสนอรายช่ือผูผานการสรรหาและเสนอสมาชิกเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ  
                8.2  หนาท่ีของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ในการดําเนินการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญ ดังนี้ 

(1) ควบคุมดูแลและดําเนินการจัดการ หรือจัดใหมีการสรรหาและการเลือกต้ัง  
ใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
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(2) ออกประกาศ ขอกําหนดท้ังหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติงาน ในการสรรหาและ
การเลือกต้ัง 

(3) ดําเนินการสรรหาและการเลือกต้ัง และจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสรรหาและเลือกต้ัง 
(4) ประกาศผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง รับรองผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง และ

ไมรับรองผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง เสนอตอท่ีประชุมใหญ 
(5) ผูท่ีคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ไมรับรองผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง ซึ่งได

กระทําผิดขอบังคับ ดังนี้ 
1. จัดทําให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดซึ่งสามารถ

คํานวณเปนเงินได 
2. ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินไมวาจะโดยตรง หรือทางออมแกผูใด 
3. ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพ และการรื่นเริงตาง ๆ 
4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใดหรือใหผูใดเลี้ยงไมวาภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
5. ขมขูหรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด  ๆ
6. กระทําการหาเสียง หรือจูงใจในวันสรรหาและวันเลือกต้ัง ในเขตปริมณฑลตามท่ี

คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกําหนด 
(6)  สืบสวนหรือไตสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงหรือขอโตแยงเก่ียวกับการสรรหาและการ

เลือกต้ัง และสรุปผลการสอบขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ ดําเนินการเพ่ือวินิจฉัยชี้
ขาด คําวินิจฉัยนั้นใหถือเปนท่ีสุด 

(7)  จัดทํารายงานผลการสรรหาและผลการ เลือกต้ังเสนอตอคณะกรรมการดําเนนิการ เพ่ือทราบ 
ขอ 9.  คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังใหประกอบดวย กรรมการ จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไม

เกิน 7 คน โดยทําการเลือกกันเองเปน ประธาน 1 คน เปนเลขานุการ 1 คน ที่เหลือเปนกรรมการ 
หมวดท่ี  3 

องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนง 
ของประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 10.  องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประกอบดวย  
10.1 ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน มาจากสมาชิก ผูประสงคสมัครรับเลือกต้ัง หรือ 

สมาชิกผูผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน สง
สมัครรับเลือกต้ัง โดยใหเลือกต้ังจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติในขอ 11.1 ตามระเบียบน้ี 

10.2  กรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน มาจากสมาชิก ประกอบดวย สายวิชาการ จํานวน 4 
คน สายสนับสนุน จํานวน 10 คน โดยใหเลือกต้ังจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติในขอ 11.2 
ตามระเบียบน้ี 

10.3  ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน โดยใหเลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่มี
คุณสมบัติในขอ 11.3 ตามระเบียบน้ี 
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ขอ 11. คุณสมบัติของประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
11.1 ประธานกรรมการ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เปนสมาชิก 
(2) ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

1. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

3. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

4. เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 

5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตป ที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 

6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณเกี่ยวกับ
คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  

7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณน้ีไมมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ 

8. เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

9. เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลกิตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิม่เติม ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

10. เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

11.2  กรรมการดําเนินการ มีคุณสมบัติดังนี้  
(1)  เปนสมาชิก 
(2) ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

1. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

3. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

 
 

4. เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 

5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิด
นัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการ กระทําของตนเอง 

6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณเกี่ยวกับ
คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  

7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณน้ีไมมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 
ของสหกรณ 

8.  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

9.  เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสัง่เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิม่เติม ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

10. เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ตาม 
พ.ร.บ.สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

วิธีดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง กรรมการ
ดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

11.3  ผูตรวจสอบกิจการ มีคณุสมบัติ ดังนี้ 
(1) เปนสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ 

การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตรการสหกรณ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ 
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณจํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(2) ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
 1. เปนผูสอบบัญชีหรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับ

งานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีน้ัน 
 2. เปนกรรมการของสหกรณน้ัน เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอย

กวาสองปบัญชีของสหกรณ 
3. เปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน 
4. เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจาก

ตําแหนงผูจัดการหรอืเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่ 
5. เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
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4. เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่ 

5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิด
นัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการ กระทําของตนเอง 

6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใด ๆ ในช้ันศาลกับสหกรณเกี่ยวกับ
คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  

7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณน้ีไมมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 
ของสหกรณ 

8.  เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

9.  เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสัง่เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิม่เติม ฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

10. เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ตาม 
พ.ร.บ.สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52 

วิธีดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง กรรมการ
ดําเนินการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

11.3  ผูตรวจสอบกิจการ มีคณุสมบัติ ดังนี้ 
(1) เปนสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ 

การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตรการสหกรณ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ 
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณจํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(2) ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 
 1. เปนผูสอบบัญชีหรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับ

งานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีน้ัน 
 2. เปนกรรมการของสหกรณน้ัน เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอย

กวาสองปบัญชีของสหกรณ 
3. เปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน 
4. เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจาก

ตําแหนงผูจัดการหรอืเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่ 
5. เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
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6. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

7. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

8. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด
ใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น 

9. เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบ
กิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น 

10. เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณน้ัน หรือสหกรณอื่น 
11. เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
12. เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
13. เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ 
      ขอ 12. การดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมี
กําหนดเวลา 2 ปทางบัญชีสหกรณ แตไมเกิน 4 ปติดตอกัน ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว ยังไมมีการเลือกต้ัง
ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

หมวดท่ี  4 
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ  

และผูตรวจสอบกิจการ 
ขอ 13. วิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ใหดําเนินการ 

ดังนี้ 
(1) ประธานกรรมการ ในขอ  10.1 และกรรมการดําเนินการ ในขอ 10.2 ตามระเบียบน้ีแลวแต

กรณี ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติในขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ตาม
ระเบียบน้ี และผานการสรรหาดวยวิธีการหยอนบัตรลงคะแนนจากสมาชิกตามข้ันตอน 
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกําหนด 

 (2) ผูตรวจสอบกิจการในขอ 10.3 ตามระเบียบน้ีใหใชวิธีการเลือกต้ังจากผูสมัครที่มี
คุณสมบัติในขอ 11.3 ตามระเบียบน้ี  โดยการหยอนบัตรลงคะแนนจากสมาชิกตาม
ข้ันตอนที่คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกําหนด 

         ข้ันตอนและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง 
ประกาศรับสมัครสมาชิกผูที่มีคุณสมบัติตามระเบียบน้ี โดยใหสมาชิกผูมีสิทธิสรรหาทําการหยอนบัตรลงคะแนน
ไมนอยกวา 15 วันกอนวันประชุมใหญ เพื่อนําเสนอรายช่ือผูผานการสรรหาเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณา 
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  ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ
ท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อ           
ผูตรวจสอบกิจการท่ีผานการสรรหา ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังโดยวิธีเปดเผย และใหผูไดรับการสรรหาและ
การเลือกต้ังท่ีมีคะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให
ผูสมัครรับการสรรหาและการเลือกต้ังท่ีมีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลาก 

     วิธีดําเนินการสรรหาและเลือกต้ังใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด โดยไดรับความ 
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ 

หมวดท่ี  5 
การรับสมัคร การสรรหาและการเลือกต้ัง 

ขอ 14. วิธีการรับสมัคร การสรรหาและการเลือกต้ัง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ
ผูตรวจสอบกิจการ ที่ตองมีการสรรหาและการเลือกต้ัง ตลอดจนกําหนดวันเวลาในการย่ืนใบสมัคร วันเวลา
และสถานที่เลือกต้ังใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง 

ขอ 15. ใหคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังเปนผูรับสมัคร และประกาศรายช่ือผูสมัครรับการสรรหา 
เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ โดยติดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณ 
ไมนอยกวา 15 วันกอนการหยอนบัตรสรรหา และประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุมใหญ 

หมวดท่ี  6 
สิทธิและการออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ 16. ใหสหกรณจัดทํารายชื่อสมาชิกผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาและเลือกต้ัง โดยประกาศให
สมาชิกไดทราบ และติดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณ หากสมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายช่ือใน
บัญชีรายช่ือผูมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนสรรหาและเลือกต้ัง ใหสหกรณดําเนินการตรวจสอบและประกาศเพิ่มเติม
รายช่ือผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาและเลือกต้ังใหถูกตอง ไมนอยกวา 15 วันกอนการหยอนบัตรสรรหา 

ขอ 17. การออกเสียงลงคะแนนสรรหาและเลือกต้ัง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ
ผูตรวจสอบกิจการ 

(1)  การออกเสียงลงคะแนนสรรหา เปนสิทธิของสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
(2)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง เปนสิทธิของสมาชิกที่อยูในที่ประชุมใหญเทาน้ัน 

ขอ 18.  ใหสหกรณจัดสรรหรือเสนองบประมาณรายจายตอท่ีประชุมใหญ เปนคาตอบแทนเพ่ือจาย 
ใหแกสมาชิกผูมาลงคะแนนในวันสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
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หมวดท่ี  7 
ขอปฏิบัติและขอหามในการสรรหาและเลือกต้ังประธานกรรมการ  

กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
ขอ 19. ต้ังแตวันที่มีประกาศใหมีการรับสมัคร การสรรหาและการเลือกต้ัง ประธานกรรมการ 

กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ จนสิ้นสุดการสรรหาและการเลือกต้ังในที่ประชุมใหญของสหกรณ 
หามมิใหผูสมัคร หรือผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกลงคะแนนใหแกตน หรือผูสมัครคน
อื่น หรือให งดเวนมิใหลงคะแนนใหแกผูสมัครคนอื่นดวยวิธีใด ๆ ดังน้ี 

(1)  จัดทําให เสนอใหหรือสัญญาวาจะใหทรพัยสนิหรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งสามารถคํานวณเปนเงินได 
(2)  ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยตรง หรือทางออมแกผูใด 
(3)  ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพและการรื่นเริงตาง ๆ 
(4)  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใดหรือใหผูใดเลี้ยงไมวาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยัขอนแกน 
(5)  ขมขู หรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด ๆ 
(6) กระทําการหาเสียง หรือจูงใจในวันเลือกต้ังในเขตปริมณฑลตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกําหนด 

               การกระทําในขอ 19(1)–(5) ใหครอบคลุมต้ังแตวันที่มีประกาศรายช่ือผูสมัครรับการสรรหาจนถึงวัน
ประชุมใหญ 

การกระทําในขอ 19 (6) ใหครอบคลุมต้ังแตวันที่มีการสรรหาจนถึงวันประชุมใหญ 
ขอ 20. การสิ้นสุดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  สิ้นสุดอํานาจหนาที่ เมื่อได

ดําเนินการตามขอบังคับสหกรณขอ 108 และขอ 109 ตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 และขอบังคับแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว 

ขอ 21. ผูที่คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังไมรับรองผลการเลือกต้ัง ตามขอ 18 ในระเบียบน้ี ตองได       
รับโทษ ถูกตัดสิทธิการสมัครรับเลือกต้ังเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ   
เปนเวลา 3 ปนับจากวันที่ประกาศไมรับรองผลการเลือกต้ังเปนตนไป 

หมวดท่ี 8 
วิธีการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญ 

การเลือกต้ังในที่ประชุมใหญ  ใหคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังเปนผูดําเนินการจัดการเลือกต้ังให        
แลวเสร็จในที่ประชุมใหญ โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังนําเสนอรายช่ือผูที่ผานกระบวนการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ  
(2) การลงคะแนน ใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยวิธีเปดเผย ผูที่ไดรับการเลือกต้ังตองไดคะแนน

เสียงขางมากจากสมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในกรณีที่คะแนนเทากันใหสมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ัง
ลงคะแนนโดยวิธีเปดเผยใหม จนกวาจะทราบผล 

(3) กรณีที่สมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ังไมเลือกต้ังผูไดรับการสรรหาคนใด จะถือวาตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงน้ันวางลง 
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บทเฉพาะกาล 
สําหรับคณะกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนง และยังดํารงตําแหนงไมครบวาระ ใหยังคงดํารง

ตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณและหากมีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ใหม จึงใหมีผลตามระเบียบน้ี 
 มติท่ีประชุม หลังจากท่ีประชุมไดมีการอภิปรายแลว ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหสหกรณแกไข
ระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ตาม 
(ราง) ท่ีนําเสนอโดยไมมีการแกไข จํานวน 114 เสียง พรอมรับขอเสนอแนะจากท่ีประชุมใหญให
คณะกรรมการดําเนินการชุดใหมเพ่ือนําไปพิจารณาในการแกไขขอบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 
 4.9  พิจารณาการอุทธรณการใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ  
         ประธานมอบให รศ.อัมพน หอหาค นําเสนอที่ตอประชุม พิจารณาการอุทธรณการใหออกจากการ
เปนสมาชิกสหกรณ ความวา ในป พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสหกรณที่ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 
หมวด 5 ขอ 42 (5) “คางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสามงวด หรือผิดนัด
การสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถึงสามคราว สําหรับเงินกูรายหน่ึงๆ ของปน้ัน ๆ” จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวหน่ึงฤทัย  จันทรเทพ เงินกูพิเศษโดยใชหลักทรัพยคํ้าประกัน ขาดสงเงินคาหุน และเงิน 
ชําระหน้ีติดตอกัน 5 งวด คือ เดือนตุลาคม  ธันวาคม 2562 และ มกราคม  กุมภาพันธ 2563 รวมเปนเงิน 
เงินกูพิเศษ จํานวน 535,602.50 บาท (ขอมูลกอนวันโอนหุนชําระหน้ี) หากกลับเขาเปนสมาชิกตองชําระเงินคา
หุน จํานวน 16,000.00 บาท ชําระหน้ีเงินกูพิเศษ จํานวน 72,000.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88,000.00 บาท  
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหนางสาวหนึ่งฤทัย  จันทรเทพ กลับเขาเปนสมาชิก จํานวน 55 
เสียง ไมอนุมัติใหกลับเขาเปนสมาชิก จํานวน 15 เสียง งดออกเสียง จํานวน 54 เสียง ท้ังนี้ นางสาวหนึ่งฤทัย 
จันทรเทพ ตองติดตอเพ่ือชําระเงินคางชําระ จํานวน 88,000.00 บาท ใหเรียบรอยกอนกลับเขามาเปน
สมาชิก 

2. นางสาวธัญญทรัพย โยชนะ ขาดสงเงินคาหุนติดตอกัน 3 งวด คือเดือนเมษายน  มิถุนายน  
2563 หากกลับเขาเปนสมาชิกตองชําระเงินคาหุน จํานวน 16,114.00 บาท 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหนางสาวธัญญทรัพย  โยชนะ กลับเขาเปนสมาชิก จํานวน 84 
เสียง ไมอนุมัติใหกลับเขาเปนสมาชิก จํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 35 เสียง ท้ังนี้ นางสาวธัญญทรัพย 
โยชนะ ตองติดตอเพ่ือชําระเงินคางคาหุน จํานวน 16,114.บาท ใหเรียบรอยกอนกลับเขาเปนสมาชิก 

          4.10  พิจารณาโอนเงินปนผลคางจาย ประจําป 25532557 และเงินเฉลี่ยคืนคางจาย ประจําป 
25522562 เขาเปนทุนสํารอง 
         ประธานมอบให นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ เสนอที่ประชุม ความวา ตามที่สหกรณไดจัดสรรเงินปน
ผลจากกําไรสุทธิ ประจํา 2553  2557 และเงินเฉลี่ยคืนจากกําไรสุทธิ ประจําป 25522557 เน่ืองจาก
สมาชิกไมมาติดตอขอรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืน และสหกรณไดต้ังบัญชีคางจายไวเกิน 5 ปแลว 
ดังน้ัน สหกรณจึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 พิจารณาดําเนินการดังน้ี 
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1.  สหกรณติดประกาศรายช่ือสมาชิกใหมารับปนผลคางจาย/เฉลี่ยคืนคางจายภายใน 30 วัน 
2.  หากสมาชิกไมมารับภายในกําหนดใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     เงินปนผลคางจาย ป 2556 – 2557  จํานวน  565.83    บาท 
                                                                      รวมเปนเงินจํานวน  565.83    บาท 
3.  ใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     เงินปนผลคางจาย ป 2553 (จัดสรรเงินปนผลไวสูงกวาจายจริง)   จํานวน    94.25    บาท 
     เงินเฉลี่ยคืนคางจาย ป 2552 – 2557                                 จํานวน      833,451.68    บาท 
             รวมเปนเงินจํานวน      833,545.93    บาท 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหสหกรณโอนเงินปนผลคางจาย ป 2553 – 2557 จํานวน 
565.83 บาท และเงินเฉลี่ยคืนคางจายป 2552 – 2562 จํานวน 833,545.93 บาท เขาเปนทุนสํารอง 
โดยติดประกาศใหสมาชิกรับทราบภายใน 30 วัน หากพนกําหนดแลวสมาชิกไมมาติดตอ ใหสหกรณโอน
เขาเปนทุนสํารอง 

 4.11  พิจารณาตัดหนี้สูญ 
 ประธานมอบให นางศิรดา บุบผา ผูจัดการ เสนอท่ีประชุม ความวา เพื่อใหการดําเนินงานของ
สหกรณดานการบัญชีเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัด
จําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีสหกรณ พ.ศ.2546 ขอ 6 (1) (3) (ก) และ ขอ 7 (1) และคณะกรรมการ
ดําเนินการไดติดตามลูกหน้ีตามข้ันตอนของนายทะเบียนสหกรณจนถึงที่สุดแลว ซึ่งการขออนุมัติตัดจําหนาย
หน้ีสูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทาน้ัน มิไดเปนการระงับซึ่งสทิธิเรยีกรองจากผูตองรบัผดิชอบตอสหกรณ 
 ดังน้ัน จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตัดจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีสหกรณ จํานวน 16 ราย รวมหน้ีสินที่
เสนอพิจารณาตัดหน้ีสูญเปนสวนของหน้ีตามคําพิพากษาจํานวน 11,589,427.44 บาท  และดอกเบี้ยคางรับ
ตามคําพิพากษา จํานวน 8,515,806.05 บาท รวมหน้ีสินที่ เสนอเพื่อพิจารณาตัดหน้ีสูญ จํานวน 
20,105,233.49 บาท  ดังน้ี 
       ลําดับ ชื่อสกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ 

1 นายไชยา  วงศรัตนะ 
ทะเบียนเลขที่ 6221 

วันพิพากษา 20 มิถุนายน 2548 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24400528 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 782,712.63บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
905,424.24 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,688,136.87 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2558 ทนายสืบทรัพย
แตไมพบทรัพย 
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       ลําดับ ชื่อสกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ 

2 นางกุลธาดาหรือ 
ปรียารัตน  วงศรัตนะ 
ทะเบียนเลขที่ 5775 

วันพิพากษา 20 มิถุนายน 2548 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24400529 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 475,986.85 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
555,339.72 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,031,326.57 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2558 ทนายสืบทรัพย
แตไมพบทรัพย 

3 นางนิภาพร  ซื่อดี 
ทะเบียนเลขที่ 2617 

วันพิพากษา 1 สิงหาคม 2548 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24400619 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 682,105.28 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
555,975.83 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,238,081.11 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 
2558 ทนายสืบทรัพย
แตไมพบทรัพย 

4 นายกันยา  กันยาเนียม
ทะเบียนเลขที่ 3632 

วันพิพากษา 2 กรกฎาคม 2549 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24700020 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 768,917.23 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
612,299.56 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,381,216.79 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2559 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 

5 นายทรนง  พุทธสอน
ทะเบียนเลขที ่7205 

วันพิพากษา 23 กรกฎาคม 2550 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600078 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 376,180.87 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
243,315.48 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
619,496.35 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2560 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลว เหลือหน้ี 

6 นายไพศาล  เสงี่ยมศรี
ทะเบียนเลขที่ 4643 

วันพิพากษา 24 กรกฎาคม 2550 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24400454 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 1,129,876.60 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
560,037.16 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,689,913.76 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาด แลว เหลือหน้ี 
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       ลําดับ ชื่อสกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ 

7 นางสุริยน  วรชินา 
ทะเบียนเลขที่ 5508 

วันพิพากษา 24 สิงหาคม 2550 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600223 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 362,198.59 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
321,062.08 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
683,260.67 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2560 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 

8 นางอจัฉรา  มโนนุกลู
ทะเบียนเลขที่ 4364 

วันพิพากษา 10 กันยายน 2550 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24700018 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 1,636,656.57 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
1,118,404.80 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
2,755,061.37 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2560 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 

9 นายบุญชวย  แถวโนนงิ้ว
ทะเบียนเลขที่ 3262 

วันพิพากษา 11 กุมภาพันธ 2551 หน้ี
เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600520 
ยอดหน้ีตามคําพิพากษา 1,397,976.24 
บาท ดอกเบี้ยคางรับตามคําพิพากษา 
1,050,101.56 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
2,447,897.80 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2561 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลว เหลือหน้ี 

10 นายสัมฤทธ์ิ  โพธิษาวงษ
ทะเบียนเลขที่ 974 

วันพิพากษา 11 กุมภาพันธ 2551 หน้ี
เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600148 
ยอดหน้ีตามคําพิพากษา 692,939.63 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
504,662.45 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,197,602.08 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2561 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 

11 นายประจวบ  แทบธรรม 
ทะเบียนเลขที่ 1601 

วันพิพากษา 17 มีนาคม 2551 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600450 
ยอดหน้ีตามคําพิพากษา 524,745.28 
บาท ดอกเบี้ยคางรับตามคําพิพากษา 
295,715.78 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
820,460.46 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2561 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 
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       ลําดับ ชื่อสกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ 

12 นางระเบียบหรือธนิดา 
แหลมทองหรือสินนิรันดร 
ทะเบียนเลขที่ 2887 

วันพิพากษา 11 สิงหาคม 2551 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600460 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 691,692.62 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
517,148.20 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,208,841.12 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2561 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 

13 นายสํารวย  ขอยุน 
ทะเบียนเลขที่ 6997 

วันพิพากษา 1 กันยายน 2551 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24500447 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 99,740.87 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
93,932.04 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้ น 
193,672.91 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2561 ทนายสืบทรัพย 
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 

14 นายสมพร  สุกทน 
ทะเบียนเลขที่ 3118 

วันพิพากษา 27 ตุลาคม 2551 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600544 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 812,096.67 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
555,966.40 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,368,063.07 บาท 

สิ้นสุดการบังคับคดี 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2 5 6 1  ท น า ย สื บ
ทรัพย ยึดทรัพยขาย
ทอด ตลาดแลวเหลอื
หน้ี 

15 นายปราโมทยหรือ 
ธนวัฒน คันธารส 
ทะเบียนเลขที่ 2424 

วันพิพากษา 10 กันยายน 2552 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ14000176 
ยอดหน้ีตามคําพิพากษา 138,697.02 
บาท ดอกเบี้ยคางรับตามคําพิพากษา 
20,597.65 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้ น 
159,294.67 บาท 

สิ้นสุดการบั งคับคดี 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2562 ทนายสืบทรัพย
ยึ ดทรั พย ขายทอด 
ตลาดแลวเหลือหน้ี 

16 นางจิรวรรณ  เสตเตมิย
ทะเบียนเลขที่ 7716 

วันพิพากษา 30 มกราคม 2553 หน้ีเงินกู
พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24500509 ยอด
หน้ีตามคําพิพากษา 1,016,904.49 บาท 
ดอกเบี้ ยค างรั บตามคํ าพิ พากษา 
605,823.10 บาท รวมเปนเงินทั้ งสิ้น 
1,622,727.59 บาท 

ศาลฎีกายกฟอง 

รวมท้ังสิ้น 16 ราย เปนเงินจํานวน 20,105,233.49 บาท 
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 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหชะลอการตัดหนี้สูญสมาชิกท้ัง 16 ราย โดยเสนอให
สหกรณติดตามหนี้ใหถึงท่ีสุด จํานวน 138 เสียง  

วาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 ประธานใหสมาชิกในที่ประชุมเสนอขอคิดเห็นและขอแนะนําตางๆ เพื่อเปนขอมูลที่จะไปใชในการ
บริหารงานของสหกรณ โดยมีสมาชิกไดเสนอความคิดเห็น ดังน้ี 

1. เสนอใหจายเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสมทบ 
2. เสนอจายคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกวิทยาเขตหนองคายสําหรับผูมาใชสิทธ์ิในการสรรหา 
3. เสนอใหสหกรณจัดประชุมออนไลน 
4. เสนอใหลําดับเหตุการณการยกเวนคาครองชีพ จํานวน 2,500.บาท  

 ประธานรับขอเสนอแนะจากสมาชิกไปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หาก
ประเด็นใดไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบสหกรณ และบังเกิดผลดีตอสหกรณและ
สมาชิกสวนใหญแลว คณะกรรมการดําเนินการยินดีท่ีจะนําไปกําหนดเปนระเบียบ ประกาศ หรือแนว 
ในการปฏิบัติตอไป    

เลิกประชุมเวลา  14.00  น. 
 
 
        (รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ)                          (นายศิริพร   ศรีอุน) 
      ประธานคณะกรรมการดําเนินการ               กรรมการและเลขานุการ 
               ประธานที่ประชุม 
 
                     (นางพานิช  โคตรพนัธ)  
                                                                                     ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 
                                                                                  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 



รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํป 2564
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2564

3.2 รายงานจาํนวนสมาชิกเขา-ออก ระหวางป 2564

3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ ประจาํป 2564

ระเบียบวาระที ่3
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2564วาระที่ 3.1

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42
 ในระหวางป พ.ศ. 2564 ที่ผานมาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 มีความตระหนักและ

เปนหวงสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เนื่องจากมีเหตุการณการแพรระบาด

ของเชื้อโรครายไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางตอเนื่องต้ังแตตนป 2563 ซ่ึงทําใหการเงิน

และเศรษฐกิจของสมาชิกและครอบครัวไดรับผลกระทบอยางยาวนาน คณะกรรมการดําเนินการไดมี

มาตรการในการชวยเหลือ และขยายการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และไดบริหารงานสหกรณดวยหลักธรรมาภิบาล บริหาร

ดวยความโปรงใส ตามหลกัการสหกรณ ดงัคาํขวญัทีว่า “สหกรณมัน่คง สมาชกิมัง่คัง่” ผลการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42 ในแตละดานสรุปไดดังนี้

 1. ดานการชวยเหลือสมาชิกดานการเงิน

  1) ขยายระยะเวลาใหสิทธิสมาชิกพักชําระหนี้เงินตนดวยความสมัครใจ สําหรับสัญญาเงินกู

ทุกประเภท  

  2) ขยายระยะเวลาใหสมาชิกสามารถปรับลดการสงคาหุนรายเดือนไดไมตํ่ากวาเดือนละ 

200 บาท ดวยความสมัครใจ

  3) ขยายระยะเวลาใหสมาชิกสามารถกูเงนิฉกุเฉนิเพือ่การเฉพาะกจิ (วงเงนิสงูสดุ 120,000 บาท)

  4) สมาชกิสามารถขอกูเงนิฝนผล ประจาํป 2564 เพือ่ดํารงชพีไดกอนมกีารประชมุใหญสามญั

ประจําป

  5) โครงการเงินกูสามัญเพื่อแกไขปญหาดานการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (บรรเทา

ภาระหนี้สินดอกเบี้ยแพง เชน หนี้บัตรเครดิต และหนี้นอกระบบ)

  6) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท (แมจะสงผลตอกําไรของสหกรณโดยตรง)

 2. ดานการสวัสดิการและผลประโยชนของสมาชิก   

  1) ในปงบประมาณ 2564 เปนปแรกท่ีจายเงินสวัสดิการเพ่ือสมาชิกท่ีไมมีบุตร (ผูท่ีไมไดรับ

สิทธิ์ทุนการศึกษาบุตร) จํานวน 5,000 บาท/คน จํานวน 288 คน เปนเงินจํานวน 1,440,000 บาท

  2) ในปงบประมาณ 2564 เปนปแรกที่มีการจายคาตอบแทนคาตอบแทนการเดินทาง

มาใชสิทธิ์การสรรหาฯ เปนเงินจํานวน 1,479,600 บาท

  3) มอบทุนสงเสริมการศึกษาแกบุตรสมาชิก ในปงบประมาณ 2564 จํานวน 1,342 ทุน 

เปนเงิน 2,180,500 บาท
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  4) จายสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกแกผูเกษียณ ในปงบประมาณ 2564  จํานวน 166 ราย 

เปนเงิน 3,633,700 บาท

  5) จัดทําระเบียบ วาดวย สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันเงินกู พ.ศ. 2564

 3. ดานการพัฒนาการใหบริการสมาชิก   

  1) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาอํานวยความสะดวกสมาชิก

  2) พัฒนาระบบการแกปญหาความไมพึงพอใจในการรับบริการของสมาชิกโดยผูจัดการ

หรือรองผูจัดการ

  3) การปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหเงินกู เพื่อใหสมาชิกสามารถใชบริการเงินกูพิเศษ 

กรณีใชหลักทรัพยตนเองคํ้าประกัน หรือกูซื้อบานไดในวงเงินที่สูงขึ้น

  4) คณะกรรมการดําเนนิการไดจดัทําหลกัเกณฑเพือ่มอบหมายการอนมุติัเงินกูใหคณะกรรมการ

เงินกู เพื่อลดขั้นตอนการรอคอยของสมาชิกโดยไมตองผานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ

  5) พัฒนาระบบการใหบริการสมาชิกในชวงการระบาดของโรคโควิด 19

ผลการดําเนินงานทั่วไป
 การดาํเนนิงานของคณะกรรมการดาํเนนิการ ชดุท่ี 42 ในรอบป พ.ศ. 2564 ท่ีผานมา มกีารบริหาร

งานตามนโยบายการบริหารงานเพ่ือมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก สงผลใหสมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลตอ

ความเจริญเติบโตของสหกรณเห็นไดจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาดังแสดงไวในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
(หนวย : ลานบาท)

ป

พ.ศ.

สมาชิก

(คน)

ทุน

เรือนหุน

ทุน

สํารอง

ทุนสะสม

ตาม

ขอบังคับ

ทุน

ดําเนินการ

สินทรัพย

ของสหกรณ

เงินรับฝาก

จากสมาชิก

เงินใหกู

แกสมาชิก
กําไรสุทธิ 

2560 7,404 1,475.65 178.24 6.51 1,767.48 3,141.25 1,333.29 2,486.19 107.06

2561 7,661 1,613.57 189.06 7.20 1,934.51 3,448.07 1,470.91 2,884.10 124.67

2562 7,845 1,760.38 201.60 7.78 2,101.37 3,824.69 1,676.21 3,306.44 131.60

2563 8,012 1,900.48 214.95 8.18 2,246.34 4,317.62 2,020.19 3,559.35 122.74

2564 8,226 2,040.01 228.58 8.73 2,403.06 4,668.46 2,210.72 3,806.40 125.73
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 ในป พ.ศ. 2564 สหกรณมสีมาชกิสามญั 

จํานวน 7,715 คน สมาชิกสมทบ จํานวน 

511 คน รวมเปน 8,226 คน สมาชิกเพ่ิมข้ึน

จากป พ.ศ. 2563 จํานวน 214 คน คิดเปน

รอยละ 2.67

 ทุนเรือนหุ นของสหกรณ เพิ่มขึ้น

อย างต อเนื่องทําให  เมื่อ ส้ินเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2564 สหกรณมีทุนเรือนหุ นจํานวน 

2,040,010,900.00บาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 

2563 จํานวน 139,535,230.00 บาท คิดเปน

รอยละ 7.34

 ทุนสํารองของสหกรณ ในชวงเวลา 

5 ป มีอัตราที่เพิ่มขึ้นโดยตลอด ทําใหในป 

พ .ศ .  2564 สหกรณ มีทุนสํ ารองทั้ งสิ้ น 

228,584,097.53 บาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 

2563 จํานวน 13,629,846.09 บาท คิดเปน 

รอยละ 6.34

สมาชิกยอนหลัง 5 ป

ทุนเรือนหุนยอนหลัง 5 ป

ทุนสํารองยอนหลัง 5 ป

ป 2560 7,404    

ป 2561 7,661    

ป 2562 7,845    

ป 2563 8,012    

ป 2564 8,226    
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 สินทรัพยสหกรณยอนหลัง ในป 2564 

มีจํานวน 4,668,457,825.79 บาท เพิ่มขึ้น

จากป 2563 จํานวน 350,835,668.74 บาท 

คิดเปนรอยละ 8.12

 ทุนดํา เนินการของสหกรณ   ในป  

พ.ศ. 2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,403,057,115.19 

บาท เพิ่มขึ้น จากป พ.ศ. 2563 จํานวน 

156,712,458.75 บาท คิดเปนรอยละ 6.69

 ยอดเงินรับฝากของสมาชิก ในป พ.ศ. 

2564 เม่ือสิน้เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีจํานวน

ทั้งสิ้น 2,210,716,151.40 บาท เพิ่มขึ้นจากป 

พ.ศ. 2563 จํานวน 190,525,606.93 บาท 

คิดเปนรอยละ 9.43

สินทรัพยสหกรณยอนหลัง 5 ป

ทุนดําเนินการยอนหลัง 5 ป

เงินรับฝากจากสมาชิกยอนหลัง 5 ป

ป 2560 3,141

ป 2561 3,448

ป 2562 3,824

ป 2563 4,317

ป 2564 4,668
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 ยอดเงินใหกู แกสมาชิกในระหวางป 

พ.ศ. 2564 เทากับ 3,806,397,135.48 บาท 

เงินให กู แก สมาชิก เพิ่มขึ้นจากป   2563 

จํานวน 247,050,293.47 คิดเปนรอยละ 6.94

 สหกรณ มกีาํไรสทุธเิมือ่สิน้ป พ.ศ. 2564  

จํานวน 125,728,798.71 บาท เ พ่ิมข้ึน

จากป พ.ศ. 2563 จํานวน 2,991,455.40 บาท 

คิดเปนรอยละ 2.24

เงินใหกูแกสมาชิกยอนหลัง 5 ป

กําไรสุทธิยอนหลัง 5 ป

ป 2560 2,486

ป 2561 2,884        

ป 2562 3,306        

ป 2563 3,559        

ป 2564 3,806        
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ตารางที่ 2 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2563 กับ ป พ.ศ. 2564

รายการ 2563 2564 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด) 

%(บาท) (บาท) (บาท)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 1,900,475,670.00 2,040,010,900.00 139,535,230.00 7.34

ทุนสํารอง 214,954,251.44 228,584,097.53 13,629,846.09 6.34

ทุนสะสมตามขอบังคับ, 

ระเบียบอื่น ๆ

8,177,391.69 8,733,318.95 555,927.26 6.80

สินทรัพยของสหกรณ 4,317,622,157.05 4,668,457,825.79 350,835,668.74 8.13

ทุนดําเนินการ 2,246,344,656.44 2,403,057,115.19 156,712,458.75 6.98

เงินรับฝากจากสมาชิก 2,020,190,544.47 2,210,716,151.40 190,525,606.93 9.43

เงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ) 3,559,346,842.01 3,806,397,135.48 247,050,293.47 6.94

กําไรสุทธิประจําป 122,737,343.31 125,728,798.71 2,991,455.40 2.44
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 1. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  ในป 2564 ที่ผานมา เพื่อใหเปนตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน คณะกรรมการดําเนินการ

ไดมีการปรับลอดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.10 สตางค แตท้ังนี้ อัตราดอกเบี้ยของสหกรณยังสูงกวา

สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชนสูงสุดของสมาชิก ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ประจําป พ.ศ. 2564 

วันที่

ประเภท

ออมทรัพย

(รอยละ)

ออมทรัพยพิเศษ

(รอยละ)

ประจํา 

12 เดือน 

(รอยละ)

ประจํา 

24 เดือน

(รอยละ)

เงินฝาก

ทวีสิน

(รอยละ)

1 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 1.50 2.40 2.75 3.25 3.00

1 พ.ค. 64 - 31 ส.ค. 64 1.40 2.30/2.10/1.90 2.65 3.15 2.90

1 ก.ย. 64 - ปจจุบัน 1.30 2.20/2.00/1.80 2.60 3.00 2.90

 เงินรับฝากจากสมาชิกในป 2564  สหกรณไดรับความไววางใจจากสมาชิก และเชื่อมั่นในสหกรณ

เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเงินฝากคงเหลือ ป พ.ศ. 2563 กับ ป พ.ศ. 2564

ประเภท
2563

(บาท)

2564

(บาท)

เพิ่ม (ลด) 

(บาท)

เพิ่ม (ลด) 

%

ออมทรัพย 63,509,650.21 63,518,882.80 9,232.59 0.01

ออมทรัพยพิเศษ 1,585,139,983.27 1,570,767,769.27 (14,372,214.00) (0.91)

ประจํา 366,630,910.99 567,678,699.33 201,047,788.34 54.84

ทวีสิน 4,910,000.00 8,750,800.00 3,840,800.00 78.22

รวม 2,020,190,544.47 2,210,716,151.40 190,525,606.93 8.62

 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท

  ในป 2564 ตามท่ีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซึ่งขยายเปนวงกวาง สงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลไดออกมาตรการตางๆ 

เพื่อชวยเหลือประชาชน และเปนการกระตุนเศรษฐกิจ รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ขอนแกน จํากัด  
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  ดงัน้ัน เพือ่เปนการแบงเบาภาระดอกเบีย้ของสมาชกิ และคาํนงึถงึประโยชนสงูสดุของสหกรณ

และสมาชิกสหกรณจึงไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู รายละเอียดดังตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ประจําป พ.ศ. 2564

วัน/เดือน/ป

ประเภทเงินกู

 พ.เพื่อที่

อยูอาศัย

พ.เพื่อ

ซื้อ/

ปลูกบาน

พ.ใช

หลักทรัพย

ยายหน้ี

ชพค.
สามัญ

สามัญ

(หุนคํ้า)

สวัสดิการ

สงเคราะหฯ

1 ม.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 5.00 5.00 5.25 5.50 5.50 5.25 4.00

1 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 4.90 4.90 5.15 5.40 5.40 5.15 3.90

1 ส.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 4.80 4.80 5.05 5.30 5.30 5.05 3.80

วัน/เดือน/ป

ประเภทเงินกู

ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน
ฉ.เพื่อ

การศึกษา

ฉ. 

เอื้ออาทร

ฉ.พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ฉ.ชวยเหลือใน

ชวง

โควิด-19

1 ม.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 5.75 6.00 6.00 5.50 5.50 -

1 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 5.65 5.90 5.90 5.40 5.40 5.00

1 ส.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 5.55 5.80 5.80 5.30 5.30 4.90

 3. การจัดการดานสินเชื่อแกสมาชิก 

      สหกรณ ไดดําเนินธุรกิจดานการเงินและการใหสินเชื่อแกสมาชิกภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ

และคําแนะนําของหนวยงานที่เก่ียวของ ภายใตศักยภาพในการกูยืมของสมาชิกเอง และความเห็นชอบ

ในการใหสินเชื่อของคณะกรรมการ ยอดการใหสินเชื่อมีรายละเอียด ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจํานวนเงินใหกูแกสมาชิก ป พ.ศ. 2563 กับ ป พ.ศ. 2564

รายการ

2563 2564 เพิ่ม / ลด

จํานวน

สัญญา

จํานวนเงิน 

(บาท)

จํานวน

สัญญา

จํานวนเงิน 

(บาท)

จํานวนเงิน

บาท

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,450 63,072,900.00 6,307 106,253,718.23 43,180,818.00

เงินกูฉุกเฉินเฉพาะกิจ (120,000)  1,463  125,056,000.00 1,611 139,018,000.00 13,962,000.00

เงินกูเพื่อการศึกษา 89      2,012,535.00 80 1,709,585.00 (302,950.00)

เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 428    57,768,200.00 447 63,026,000.00 5,257,800.00

เงินกูสวัสดิการสงเคราะหฯ 125    21,710,000.00 139 23,915,000.00 2,205,000.00

เงินกูเอื้ออาทร 595 158,860,500.00 615 164,246,000.00 5,385,500.00

เงินกูสามัญ 2,503 1,516,189,500.00 2,662 1,514,355,416.25 (1,834,083.75)

เงินกูพิเศษ 50  69,445,000.00 55 63,767,000.00 (5,678,000.00)

เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย 12   25,155,000.00 2 2,646,400.00 (22,508,600.00)

รวม 6,715  2,039,269,635.00 11,918 2,078,937,119.48 39,667,484.48

 จากตารางท่ี 6 จะเห็นไดวา ในรอบป พ.ศ. 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563) 
มีสมาชิกขอกูยืมเงินทุกประเภท 6,715 สัญญา เปนเงิน 2,039.26 ลานบาท และในป พ.ศ. 2564 
(1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564) มีสมาชิกขอกูยมืเงนิทกุประเภท 11,918 สญัญา เปนเงนิ 2,078.93 ลานบาท 
ทําใหเงินที่สมาชิกกูยืมในรอบป พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากในรอบป พ.ศ. 2563 เปนเงิน 39.66 ลานบาท 
ซึง่เมือ่พจิารณาถงึยอดลกูหนีส้ทุธโิดยรวม เมือ่สิน้ป พ.ศ. 2564 สหกรณมียอดลกูหน้ีสุทธ ิ3,806.39 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากเมื่อป พ.ศ. 2563 เปนเงิน 247.05 ลานบาท ดังแสดงในตารางแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 7  การใหเงินกูแกสมาชิกในรอบ 5 ป

ป

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูเอื้ออาทร เงินกูพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เงินกูสามัญ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท

2560 3,406 228,945,900.00 692 179,896,200.00 603 91,665,000.00 32 728,300.00 1,985   726,212,900.00 

2561 3,072 218,563,100.00 635 173,724,000.00 676 104,128,000.00 74  1,756,500.00 2,486 1,200,297,700.00 

2562 2,922 177,542,200.00 635 171,062,000.00 542 84,773,000.00 141 3,111,800.00 2,551 1,387,500,400.00 

2563 1,450  63,072,900.00 595 158,860,500.00 428  57,768,200.00 89  2,012,535.00 2,503 1,516,189,500.00 

2564 6,307 106,253,718.23 615 164,246,000.00 447 63,026,000.00 80 1,709,585.00 2,662 1,514,355,416.25
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ป

เงินกูพิเศษ เงินกูพิเศษเพื่อที่อาศัย เงินกูสวัสดิการสงเคราะห เงินกูฉุกเฉินเฉพาะกิจ รวม รวม

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวนเงิน

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา (บาท)

2560 101  93,881,000.00 47  62,822,800.00 83 10,545,000.00 0 - 6,949 1,394,697,100.00 

2561 131 124,265,000.00 34  51,045,100.00 117 16,909,800.00 0 - 7,225 1,890,689,200.00 

2562 102 132,284,000.00 17  29,543,900.00 133  22,848,000.00 0 - 7,043 2,008,665,300.00 

2563 50  69,445,000.00 12 25,155,000.00 125 21,710,000.00 1,463 125,056,000.00 6,715 2,039,269,635.00 

2564 55 63,767,000.00 2 2,646,400.00 139 23,915,000.00 1,611 139,018,000.00 11,918 2,078,937,119.48

 4. สวัสดิการตางๆ ของสมาชิก

  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ที่เปนประโยชน

แกสมาชิก ดังตอไปนี้

  1. ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดเล็งเห็นความสําคัญในดาน

การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนั้น จึงไดพิจารณามอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก โดยแบงเปนทุน

ประเภททั่วไป และทุนประเภทเรียนดีกีฬาเดน ซึ่งมีสมาชิกที่ไดรับทุนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 1,342 ทุน 

รวมเปนเงิน 2,180,500.00 บาท แยกเปนทุนระดับตาง ๆ ตามตารางที่  8

  2. กองทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกในป พ.ศ. 2564 สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ

ตามระเบียบ โดยจายใหสมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สมาชิกที่ลาออกจากราชการซึ่งเปนสมาชิกติดตอ

กนัมาแลวไมนอยกวา 20 ป สมาชกิทีล่าออกจากการเปนสมาชกิซึง่เปนสมาชิกตดิตอกนัมาแลวไมนอยกวา 

20 ป สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรอืเกษยีณอายรุาชการกอนกาํหนด ตองเปนสมาชกิไมนอยกวา 10 ป 

รายละเอียดการจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ประจําป พ.ศ. 2564  ตามตารางที่ 9

  3. ทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหเกีย่วกบัการศพของสมาชกิ คูสมรส บดิา มารดา และบุตรสมาชกิ

สหกรณ ไดจายเงินสวสัดกิารสงเคราะหสาํหรบัสมาชกิ คูสมรส บดิา มารดา และบตุรของสมาชกิทีเ่สยีชวีติ 

รายละเอียดการจายเงินสวัสดิการสงเคราะห ประจําป พ.ศ. 2564 ตามตารางที่ 10

  4. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต สหกรณไดจายเงิน

ชวยเหลือเพื่อสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต โดยใหจายเงินทุนนี้ตามเงื่อนไขของอายุการเปน

สมาชิกของผูเสียชีวิตปละ 8,000.00 บาท และจายใหสมาชิกผูเสียชีวิตที่มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 25 ป

ขึ้นไป รายละไมเกิน 200,000.00 บาท โดยทายาทจะตองยื่นหลักฐานท่ีจําเปนตอสหกรณภายใน 1 ป 

นับตัง้แตวนัทีเ่สยีชวีติ เมือ่พนกาํหนดนีแ้ลวใหถอืวาสละสิทธิ ซ่ึงสวสัดิการตางๆ เหลานีล้วนเปนประโยชน

แกมวลสมาชิกทั้งสิ้น รายละเอียดการจายเงินสงเคราะหฯ ตามตารางที่ 11
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  5. สวัสดิการเพื่อสมาชิกท่ีไมมีบุตร เพื่อเปนสวัสดิการ เปนขวัญและกําลังใจใหกับสมาชิกที่

ไมมีบุตร สหกรณจะจายเงินสวัสดิการใหคนละ จํานวน 5,000.00 บาท ใหแกสมาชิกที่ไมมีบุตร ที่มีอายุ 

50 ป ขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป สมาชิกสามารถขอรับเงินสวัสดิการนี้ไดเพียง

ครั้งเดียว กรณีสมาชิกและคูสมรสเปนเปนผูมีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ สามารถรับสวัสดิการไดทั้ง 2 คน และ

ในป 2564 มีสมาชิกติดตอรับเงินสวัสดิการ จํานวน 288 คน เปนเงิน 1,440,000.00 บาท

ตารางที่ 8 รายละเอียดการจายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2563 กับ ป พ.ศ. 2564

ระดับ

2563

จํานวนเงิน 

(บาท)

2564

จํานวนเงิน 

(บาท)

ประเภททุน ประเภททุน

ทั่วไป 

(ทุน)

เรียนดี 

กีฬาเดน 

(ทุน)

ทั่วไป 

(ทุน)

เรียนดี 

กีฬาเดน 

(ทุน)

อนุบาล 103 0 113,900.00 102 0 127,500.00

ประถมศึกษา 176 362 861,800.00 154 451 952,050.00

มัธยมศึกษา 169 201 635,400.00 191 193 634,000.00

อาชีวศึกษา 23 11 55,400.00 17 13 48,700.00

ปริญญาตรี 124 147 519,500.00 87 134 418,250.00

รวม 595 721 2,206,000.00 1,342 1,342 2,180,500.00

ตารางที ่9 รายละเอยีดการจายเงนิสวสัดกิารบําเหนจ็สมาชกิ เปรียบเทยีบ ป พ.ศ. 2563 กบั ป พ.ศ. 2564

รายการ
2563 2564

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน 
(บาท)

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน 
(บาท)

สมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง - - - -

สมาชิกท่ีลาออกจากราชการซ่ึงเปนสมาชิก
ติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา 20 ป

3 56,700.00 5 103,600.00

สมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกซึ่งเปน
สมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  20 ป

9 182,700.00 13 261,100.00

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุ
ราชการ กอนกําหนด ตองเปนสมาชิก
ไมนอยกวา 10 ป

144 3,247,300.00 148 3,269,000.00

รวม 156 3,486,700.00 166 3,633,700.00
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ตารางท่ี  10 รายละเอยีดการจายเงินทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหเกีย่วกบัการศพของสมาชกิ คูสมรส บดิา 
                มารดา และบุตรสมาชิก ป พ.ศ. 2563 กับ ป พ.ศ. 2564

ลําดับ รายการ
ป 2563 ป 2564 

ราย บาท ราย บาท

1 สมาชิกเสียชีวิต 30 1,447,500.00 32 1,375,000.00

2 คูสมรสเสียชีวิต 22 338,750.00 14 318,750.00

3 บิดาเสียชีวิต 82 670,625.00 99 771,250.00

4 มารดาเสียชีวิต 85 798,125.00 79 708,375.00

5 บุตรเสียชีวิต 8 87,500.00 4 31,250.00

รวม 227 3,342,500.00 228 3,204,625.00

ตารางท่ี 11 รายละเอยีดการจายเงนิทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหครอบครวัสมาชกิผูเสยีชวีติ ป พ.ศ. 2564

ลําดับ ชื่อ-สกุสมาชิก ผูเสียชีวิต 
เลขที่

สมาชิก
สังกัด

อายุการ
เปนสมาชิก

วันที่
เสียชีวิต

รับสวัสดิการ
จํานวน

1 นายคําสิงห  มูลเคา 244 เกษียณอายุราชการ 44 24 ธ.ค. 63        200,000.00 

2 นายสําเภา  แสนสูง 480 เกษียณอายุราชการ 44 17 ธ.ค. 63        200,000.00 

3 นายวิจิตร  ศรีวิชา 4942 เกษียณอายุราชการ 32 28 ม.ค. 64        200,000.00 

4 นายสุรัตน  สังขปรีชา 11098 วิทยาศาสตร 10 5 ก.พ. 64          80,000.00 

5 นางดวงกมล  ทองเรือง 9615 ขาราชการบํานาญ 13 15 ก.พ. 64        104,000.00 

6 นายสมบัติ  พิมพดี 13867 พ.มข.คณะแพทย 6 18 ม.ค. 64          24,000.00 

7 นายสุทธิดล  วงคอุปปา 14042 สํานักงานอธิการบดี 6 16 เม.ย. 64          24,000.00 

8 นายณรงค  ทองบานทุม 6796 เกษตรศาสตร 26 9 พ.ค. 64        200,000.00 

9 นายทวีศักดิ์  อัครางกูร 4968 ขาราชการบํานาญ 32 5 พ.ค. 54        200,000.00 

10 นายชวง  สุนา 8094 ขาราชการบํานาญ 21 15 พ.ค. 64        168,000.00 

11 นางกนกวรรณ  สิทธิมงคล 2848 มนุษยศาสตรฯ 37 28 เม.ย. 64        200,000.00 

12 นายสุรพล  พูลพิพัฒน 313 ขาราชการบํานาญ 44 23 พ.ค. 64        200,000.00 

13 น.ส.วิไลลักษณ  ขรรคแกว 711 ขาราชการบํานาญ 44 15 พ.ค. 64        200,000.00 

14 นายสมหวัง  ชาปญญา 2239 ขาราชการบํานาญ 38 27 มิ.ย. 64        200,000.00 

15 นางพวงรัตน  ยงวณิชย 9523 ขาราชการบํานาญ 13 2 ก.ค. 64        104,000.00 
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ลําดับ ชื่อ-สกุสมาชิกผูเสียชีวิต 
เลขที่

สมาชิก
สังกัด

อายุการ
เปนสมาชิก

วันที่
เสียชีวิต

รับสวัสดิการ
จํานวน

16 นายอุดม  บัวศรี 388 ขาราชการบํานาญ 44 10 ส.ค. 64        200,000.00 

17 นางหนูกาล  ชัยสิงหเหนือ 11538 พ.มข.ศูนยหัวใจสิริกิติ์ 9 22 ก.ค. 64          36,000.00 

18 น.ส.ศุภาพิชญ  ฤทธิลา 13195 นิติศาสตร 7 1 ก.ย. 64          28,000.00 

19 นายโสภัณ  จําปานา 12111 ขาราชการบํานาญ 8 3 ก.ย. 64          32,000.00 

20 นางจรรยา  ลามแขก 3428 ขาราชการบํานาญ 36 19 ก.ย. 64        200,000.00 

21 นายพุธมงคล  สตาสิทธิ์ 14118 พ.มข.คณะเภสัชฯ 6 23 ก.ย. 64          24,000.00 

22 นายมโนรม  สุริยะ 2269 ขาราชการบํานาญ 38 4 ต.ค. 64        200,000.00 

23 นายชูชาติ  พันธวาศิษฎ 280 ขาราชการบํานาญ 280 1 ต.ค. 64        200,000.00 

24 นายคําฝน  ภูแชมโชติ 1632 ขาราชการบํานาญ 1632 30 ก.ย. 64        200,000.00 

25 นายยุทธพงษ  แกวทองสุข 8676 แพทยศาสตร 2 8676 14 ต.ค. 64        152,000.00 

26 นายอภิชัย  วรรณพัฒน 3231 ขาราชการบํานาญ 37 4 พ.ย. 64        200,000.00 

27 นายชาญณรงค  อนุศรี 6904 วิทยาศาสตร 27 22 ต.ค. 64        200,000.00 

28 นายสุวินัย  ชุมนุม 4263 ขาราชการบํานาญ 34 9 ต.ค. 64        200,000.00 

29 นางธีรนันท  พฤกษกันทรากร 7440 ขาราชการบํานาญ 25 8 พ.ย. 64        200,000.00 

30 นายเฉลิม  อาจภักดี 353 ขาราชการบํานาญ 45 30 พ.ย. 64        200,000.00 

31 นางนงคราญ  เทพไกรวัล 2140 ขาราชการบํานาญ 39 7 ธ.ค. 64        200,000.00 

32 นายวีระ  นาคสมพงษ 2949 เกษียณอายุราชการ 38 29 พ.ย. 64        200,000.00 

 จํานวนเงิน 4,976,000.00 

 หมายเหตุ  เรียงลําดับตามวันที่ทายาทมาติดตอ

มติที่ประชุม

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 3.2 รายงานจํานวนสมาชิกเขา - ออก ระหวางป พ.ศ. 2564

 

       ปจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณ ครบทุกหนวยงาน โดยในรอบป
มีสมาชิกเขา – ออก ดังน้ี 

จํานวนสมาชิกยกมา เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     จํานวน      8,012  คน 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
มีสมาชิกเขา – ออก ตามเหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

      3.2.1 สมาชิกเขา  
     อนุมัติใหเขาเปนสมาชิก จํานวน 419    คน 
     ปรับปรงุเขาตามขอบงัคับสหกรณ หมวด 5 ขอ 44           จํานวน                  1 คน 

3.2.2 สมาชิกลาออกจําแนกตามสาเหตุ 
 ลาออกจากราชการ จํานวน 51 คน 
 ตองการขอรับทุนเรือนหุนคืน จํานวน 92 คน 
 โอนยายไปสหกรณอื่น จํานวน  คน 
 โอนยายไปปฏิบัติงานที่อื่น จํานวน 1 คน 
 ทําธุรกรรมกบัสถาบันการเงินอื่น จํานวน  คน 
 เสียชีวิต  จํานวน 33 คน 
  สมาชิก                              จํานวน    

 สมาชิกสมทบประเภทที่ 1        จํานวน     
 สมาชิกสมทบประเภทที่ 2        จํานวน    

30  คน 
  1  คน 
  2  คน 

  
 

   

 ใหออกจากการเปนสมาชิกเน่ืองจากขาด 
คุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562  

         
จํานวน       

 
29 

 
คน  

   

 รวม     จํานวน                 206 คน                          
จํานวนสมาชิกเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564                      จํานวน     8,226  คน 
สมาชิก  จํานวน    7,715  คน        
สมาชิกสมทบ     

  สมาชิกสมทบประเภทที่ 1 ลูกจางช่ัวคราว จํานวน      218  คน         
 สมาชิกสมทบประเภทที่ 2 จํานวน      293  คน    
   บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก จํานวน 268   คน     
   นักศึกษา                                   จํานวน    9        คน     
   ศิษยเกา                                    จํานวน  16   คน     

 สมาชิก เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2563 จํานวน 214     คน 
 
            มติท่ีประชุม 



 
 

วาระที่ 3.2 รายงานจํานวนสมาชิกเขา–ออก ระหวางป 2564 

พ.ศ. 2563
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       ปจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณ ครบทุกหนวยงาน โดยในรอบป
มีสมาชิกเขา – ออก ดังน้ี 

จํานวนสมาชิกยกมา เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     จํานวน      8,012  คน 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม  ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
มีสมาชิกเขา – ออก ตามเหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

      3.2.1 สมาชิกเขา  
     อนุมัติใหเขาเปนสมาชิก จํานวน 419    คน 
     ปรับปรงุเขาตามขอบงัคับสหกรณ หมวด 5 ขอ 44           จํานวน                  1 คน 

3.2.2 สมาชิกลาออกจําแนกตามสาเหตุ 
 ลาออกจากราชการ จํานวน 51 คน 
 ตองการขอรับทุนเรือนหุนคืน จํานวน 92 คน 
 โอนยายไปสหกรณอื่น จํานวน  คน 
 โอนยายไปปฏิบัติงานที่อื่น จํานวน 1 คน 
 ทําธุรกรรมกบัสถาบันการเงินอื่น จํานวน  คน 
 เสียชีวิต  จํานวน 33 คน 
  สมาชิก                              จํานวน    

 สมาชิกสมทบประเภทที่ 1        จํานวน     
 สมาชิกสมทบประเภทที่ 2        จํานวน    

30  คน 
  1  คน 
  2  คน 

  
 

   

 ใหออกจากการเปนสมาชิกเน่ืองจากขาด 
คุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562  

         
จํานวน       

 
29 

 
คน  

   

 รวม     จํานวน                 206 คน                          
จํานวนสมาชิกเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564                      จํานวน     8,226  คน 
สมาชิก  จํานวน    7,715  คน        
สมาชิกสมทบ     

  สมาชิกสมทบประเภทที่ 1 ลูกจางช่ัวคราว จํานวน      218  คน         
 สมาชิกสมทบประเภทที่ 2 จํานวน      293  คน    
   บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก จํานวน 268   คน     
   นักศึกษา                                   จํานวน    9        คน     
   ศิษยเกา                                    จํานวน  16   คน     

 สมาชิก เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ.2563 จํานวน 214     คน 
 
            มติท่ีประชุม 



 
 

วาระที่ 3.2 รายงานจํานวนสมาชิกเขา–ออก ระหวางป 2564 รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ 
ประจําป 2564วาระที่ 3.3

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ทุกทาน

 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2564 ไดเลือกตั้งให                     

รองศาสตราจารยอัมพน หอนาค ผูชวยศาสตราจารย ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง และ นางสาวมารศรี       

เตียสวัสดิ์ เปนคณะผูตรวจสอบกิจการ ของสหกรณอออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ประจําป 

2564 โดยใหปทางบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ตามขอบังคับของสหกรณ พ.ศ.2562 หมวด 

10 ขอ 104 กําหนดใหผู ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน

ตอคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ในการประชุมประจํา

รายเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญดวยนั้น ในการนี้จึงใครขอเสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2564 ตอที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ

 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ

 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

 1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

 2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ

 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ

ที่กําหนดไว

3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ

 3.1 ดานการบริหารงานสหกรณ

  3.1.1 การบริหารจัดการทั่วไป

   ในรอบป 2564 ท่ีผานมา การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดเปน

ไปตาม แผนงาน กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและมติตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดมีการ

ประชมุเพือ่พจิารณาเห็นชอบและอนุมตัเิรือ่งตาง ๆ  ตามอาํนาจทีไ่ดกาํหนดไวในระเบยีบและขอบงัคบั ทัง้นี้
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โดยมีคณะผูตรวจสอบกจิการ  ไดเขารวมประชมุในคณะกรรมการดาํเนนิการฯ ทกุครัง้  รวมทัง้การประชมุ

ในบางครั้งที่มีเรื่องสําคัญ จะไดขอเชิญผูตรวจการสหกรณ จากสํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน และ

ผูตรวจบัญชีสหกรณ จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน เขารวมประชุมเพื่อขอคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะอีกดวย 

   สําหรับในป 2564 นอกจากการบริหารงานประจําโดยทั่วไป ซึ่งสวนใหญ ไดแก 

การพิจารณาการใหเงินกูแกสมาชิกฯ การปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับ ที่จะเปนประโยชนแกสมาชิกฯ 

และงานดานอืน่ ๆ  แลว คณะกรรมการดาํเนนิการฯ ยงัไดมกีารพิจารณาในการกาํหนดมาตรการชวยเหลือ

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจของสมาชิกฯ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 

รวมทั้งการชวยเหลือสมาชิกฯ ที่ประสบอุทกภัยจากนํ้าทวมบานเรือนตามที่สมาชิกรองขอมาอยางทั่วถึง 

โดยเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว

          นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการฯ ยังมีการชวยเหลือสมาชิกฯ ดานการเงิน เชน 

การขยายเวลาใหสิทธิในการพักชําระหน้ีเงินสด การปรับลดการสงคาหุนรายเดือนไดไมนอยกวาเดือนละ 

200 บาท การขยายเวลาใหสมาชิกฯ สามารถกูฉุกเฉินเพื่อการเฉพาะกิจ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกูทุกประเภท อีกดวย

  3.1.2 จํานวนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

 

ตารางที่ 1 รายการจํานวนสมาชิกฯ เปรียบเทียบระหวางป 2563 และ 2564

รายการสมาชิกฯ (คน) ป 2563 จํานวน (%) ป 2564 จํานวน (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สมาชิกฯ(สามัญ) 7,115 (88.80) 7,715 (93.79) 600

สมาชิกฯสมทบ 897 (11.20) 511 (6.21) (386)

รวมจํานวนสมาชิกฯ 8,012 (100.00) 8,226 (100.00) 214

   

   เมื่อสิ้นป 2563 (เดือนธันวาคม 2563) สหกรณมีสมาชิกฯจํานวน 8,012 คน และ

ในระหวางป 2564 (ตั้งแตเดือนมกราคม 2564 ถึง ส้ินเดือนธันวาคม 2564) มีสมาชิกฯ เพ่ิมข้ึนสุทธิ 

214 คน คิดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 18 คน ทําใหเมื่อสิ้นป 2564 สหกรณมีสมาชิกฯ รวมทั้งหมด 

8,226 คน คิดเปนอัตราการเพิ่มของสมาชิกฯรอยละ 2.67 ตอป สูงกวาของปที่แลว ซึ่งอยูที่รอยละ 2.12 

และในจํานวนสมาชิกฯทั้งหมดขณะนี้ เปนสมาชิกฯ(สามัญ) จํานวน 7,715 คน คิดเปนรอยละ 93.79 

ของจํานวนสมาชิกฯทั้งหมด และเปนสมาชิกฯสมทบ จํานวน 511 คน คิดเปนรอยละ 6.21 ของจํานวน

สมาชิกฯทั้งหมด
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  3.1.3 สินทรัพย หนี้สินและทุนสหกรณฯ 

ตารางที่ 2 รายการสินทรัพยเปรียบเทียบระหวางป 2563 และ 2564     

รายการสินทรัพย

 (ลานบาท)

ป 2563

จํานวน (รอยละ)

ป 2564 

จํานวน (รอยละ) 
เพิ่มขึ้น (รอยละ)

สินทรัพยหมุนเวียน 1,157.94 (26.82) 1,334.43 (28.58) 176.49 (15.24)

สินทรัพยไมหมุนเวียน 3,159.67 (73.18) 3,334.02 (71.42) 174.35 (5.52)

รวมสินทรัพย 4,317.62 (100.00) 4,668.45 (100.00) 350.83 (8.13)

    

   เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณฯมีสินทรัพยทั้งหมดประมาณ 4,668.45 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 350.83 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 8.13 

จาํแนกเปนสนิทรพัยหมนุเวยีน ซึง่สวนใหญไดแก เงนิทีใ่หสมาชกิฯกูยมืระยะสัน้ เงนิฝากสหกรณอืน่ เงนิสด

และเงินฝากธนาคารที่สามารถนํามาหมุนเวียนใชในระยะเวลา 1 ป และสินทรัพยอื่น ๆ รวมประมาณ 

1,334.42 ลานบาท คดิเปนรอยละ 28.58 ของสนิทรพัยทัง้หมด สวนสนิทรพัยทีเ่หลืออกีประมาณ 3,334.02 

ลานบาท หรือรอยละ 71.42 เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน ซึ่งเปนเงินที่ใหสมาชิกกูยืมระยะยาวเกินกวา 1 ป 

 

ตารางที่ 3 รายการหนี้สินเปรียบเทียบระหวางป 2564 และ 2564

รายการหนี้สิน

 (ลานบาท)

ป 2563

จํานวน (รอยละ)

ป 2564 

จํานวน (รอยละ) 

เพิ่มขึ้น (รอยละ)

หนี้สินหมุนเวียน 2,042.12 (98.59) 2,235.30 (98.67) 193.18 (9.46)

หนี้สินไมหมุนเวียน 29.15 (1.41) 30.10 (1.33) 0.95 (3.26)

รวมหนี้สิน 2,071.27 (100.00) 2,265.40 (100.00) 194.12 (9.37)

     

   ในสวนของหนีส้นิ ในป 2564 ทีผ่านมา สหกรณฯมีหนีส้นิทัง้หมดประมาณ 2,265.40 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 194.12 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 9.37 โดยรอยละ 

98.67 หรือประมาณ 2,235.30 ลานบาทเปนหนีส้นิหมนุเวยีน ทีเ่กือบทัง้หมด เปนเงนิรบัฝากจากสมาชกิฯ 

สวนที่เหลืออีกประมาณ 30.10 ลานบาท หรือรอยละ 1.33 เปนหนี้สินไมหมุนเวียน ไดแก เงินสํารอง

บําเหน็จเจาหนาที่สหกรณฯ ประมาณ 13.74 ลานบาท และเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกฯ ผูเสียชีวิต 

12.96 ลานบาท เปนตน
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        ดานทุนของสหกรณฯ เมื่อสิ้นป 2564 สหกรณมีทุนเปนของสหกรณฯ ทั้งสิ้น
ประมาณ 2,403.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 156.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.98 
ประกอบไปดวย ทนุเรือนหุนท่ีชาํระแลวประมาณ 2,040.01 ลานบาทคดิเปนรอยละ 84.89 ของทุนสหกรณฯ 
และเปนทุนสํารองของสหกรณฯประมาณ 228.58 ลานบาทคิดเปนรอยละ 9.51 สวนที่เหลือประมาณ 
8.73 ลานบาทเปนทุนสะสมตามขอบังคับและจากกําไรสุทธิประจําป อีกประมาณ 125.72 ลานบาท 
     3.1.4 รายได รายจายและกําไรสุทธิ

   สําหรับรายไดของสหกรณฯในป 2564 สามารถจําแนกที่มาไดดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 รายการที่มาของรายไดประจําป 2564 ของสหกรณฯ และคารอยละของรายไดทุกรายการ

รายการที่มาของรายได รายไดประจําป 2564

(บาท)

รอยละ

ดอกเบี้ยรับจากเงินกูของสมาชิกฯ 195,057,437.71 89.98

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 430,175.92 0.20

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณอื่น 18,013,189.70 8.31

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูสหกรณอื่น 1,290,120.17 0.59

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 547,345.00 0.25

ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 78,572.51 0.04

คาธรรมเนียมแรกเขาสมาชิกฯ 125,700.00 0.06

ดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา 870,218.10 0.40

รายไดอื่น ๆ 368,473.86 0.17

รวม 216,781,232.97 100.00
 

             จากตารางพบวา แหลงรายไดมากที่สุดรอยละ 89.98 ไดจาก ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
จากสมาชิกฯ ประมาณ 195.05 ลานบาท รองลงมา ไดแก ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสหกรณอื่นประมาณ 
18.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.31 สวนที่เหลืออีกรอยละ 1.71 หรือประมาณ 3.71 ลานบาท 
เปนรายการที่มาจาก ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูสหกรณอื่น ประมาณ 1.29 ลานบาท ไดแก ดอกเบี้ยรับตาม
คําพิพากษา 870,218.10 บาท ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (เงินปนผลจากการซ้ือหุนชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย) 547,345.00 บาท ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากธนาคารตาง ๆ 430,175.92 บาท 
จากรายไดอื่น ๆ  (จําหนายอากรแสตมป คาถายเอกสาร เปนตน) 368,473.86 บาท คาธรรมเนียมแรกเขา
สมาชิกฯ 125,700 บาท และ ดอกเบ้ียรับลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 78,572.51 บาท ทําใหในป 2564 
สหกรณฯ มีรายไดท้ังหมดประมาณ 216.78 ลานบาท ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรับของป 2563 

ซึ่งอยูที่ประมาณ 202.59 ลานบาท รายไดรับของป 2564 จะมากกวาประมาณ 14.19 ลานบาท  
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   สวนดานรายจายของสหกรณฯ ประจาํป 2564 ซึง่อยูทีป่ระมาณ 91.05 ลานบาทนัน้ 

รายการรายจายท่ีมากที่สุด ไดแก ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีจายใหกับสมาชิกฯท่ีฝากเงินกับสหกรณฯ เปนเงิน

ประมาณ 50.99 ลานบาท คดิเปนรอยละ 56.00 ของรายจายท้ังหมด รายจายรองลงมาไดแก เงินสวสัดิการ

ที่จายคืนใหกับสมาชิกฯตามสิทธิ์ เชน คาเบี้ยประชุมสมาชิกฯ เงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกฯที่เสียชีวิต 

เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกฯ เงินชวยเหลือศพสมาชิกฯและคูสมรส การจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ 

เงินสวัสดิการสมาชิกฯผูไมมีบุตร และคาตอบแทนในการเดินทางมาใชสิทธิ์การสรรหา ประมาณ 20.11 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.09 ของรายจายท้ังหมด สวนที่เหลืออีกประมาณ 19.95 ลานบาท หรือ

รอยละ 21.91 เปนคาใชจายในการจัดการดําเนินงานของสหกรณ ฯ

          ดังนั้น จากการที่ในรอบป 2564 สหกรณฯมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจ และรายได

อื่น ๆ ประมาณ 216.78 ลานบาท และเมื่อหักคาใชจายในการดําเนินงานประจําปทั้งหมดซึ่งอยูที่ประมาณ 

91.05 ลานบาท แลว จะคงเหลอืเปนรายไดสทุธขิองสหกรณฯทีจ่ะนาํไปจดัสรรตามกฎหมายเปนเงนิทัง้หมด

ประมาณ 125.72 ลานบาท ตอไป 

  ขอเสนอแนะ ในการบริหารงานของสหกรณฯ คณะกรรมการดาํเนินการฯ ควรยึดถอืกฎหมาย 

ขอบงัคบั และระเบยีบ อยางเครงครดั โดยคาํนงึถึงความถกูตอง ความมัน่คงของสหกรณฯและผลประโยชน

ของมวลสมาชิกฯเปนสําคัญ และหากมีกรณีที่ไมอาจตัดสินใจไดในที่ประชุม ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหาย

แกสหกรณ อันเนื่องจากการที่อาจจะไมเปนไปตามกฎหมายสหกรณ ควรที่จะไดขอคําปรึกษา

จากนายทะเบียนสหกรณ โดยผานทางสหกรณจังหวัดหรือหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ เสียกอน 

 3.2 ดานการบัญชีและการเงิน

  3.2.1 ดานการบัญชี 

   ในการปฏิบัติงานดานการบัญชีของสหกรณฯ ไดมีการรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนหลักฐานประกอบการลงบัญชี ไดอยางครบถวน ถูกตอง

   การบันทึกบัญชีของสหกรณฯ ไดเปนไปอยางถูกตอง เรียบรอยและเปนปจจุบัน

   การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆ ถูกตองตามบัญชีคุมยอด

          ในการนี้ ไดมีการเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการดําเนินการฯ ในที่ประชุม

เพื่อรับทราบเปนประจําทุกเดือน

          3.2.2 ดานการเงิน

   ในการปฏบิตักิารดานการเงนิของสหกรณฯ ไดมกีารรับจายและการเกบ็รักษาเงินสด 

ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด กลาวคือไมเกินวันละ 200,000 บาท สวนการใชจายเงินตาง ๆ เปนไปตาม

งบประมาณรายจาย ตามทีท่ี่ประชมุใหญฯ ลงมตเิหน็ชอบแลว ซ่ึงในป 2564 พบวา สหกรณฯมกีารพจิารณา

ใชจายโดยความจําเปนและประหยัด ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมดคิดเปนรอยละ 86.67 

ของประมาณการท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญฯ อนึ่ง ในระหวางปไดมีการขออนุมัติถัวเฉลี่ยคาใชจาย

ในงบประมาณรายจายในบางรายการของหมวดรายจายเดียวกัน ซึ่งสามารถกระทําไดตามระเบียบ 



รายงานประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด74

  3.2.3 ดานเงินรับฝากจากสมาชิกฯ
   เมื่อสิ้นป 2564 สหกรณฯ มีเงินรับฝากคงเหลือจากสมาชิกฯ ที่ฝากเงินประเภท
ตาง ๆ ประมาณ 2,206.84 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2563 ประมาณ 190.28 ลานบาท คิดเปนอัตรา
การเพิ่มรอยละ 9.44 ตอป จําแนกเปน
   (1) เงินฝากประจํา ประมาณ 574.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.03 ของเงินฝาก
สมาชิกฯ ทั้งหมด
   (2)  เงนิฝากออมทรพัย ประมาณ 63.40 ลานบาท คดิเปนรอยละ 2.87 ของเงนิฝาก
สมาชิกฯ ทั้งหมด
   (3)  เงนิรบัฝากออมทรพัยพเิศษ ประมาณ 1,569.01 ลานบาท คดิเปนรอยละ 71.10 
ของเงินฝากสมาชิกฯ ทั้งหมด
   ขอสังเกต ยอดเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ไดรับความสนใจจากสมาชิกฯ ในการ
นาํเงินมาฝากเปนจาํนวนมากถงึรอยละ 71.10 ของเงนิฝากทัง้หมด เนือ่งจากเปนเงนิฝากทีม่อีตัราดอกเบีย้
ตอบแทนที่คอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ทั้งดอกเบี้ยที่ไดยังไมถูกหักภาษีเงิน
ไดอีกดวย 
   ขอเสนอแนะ สหกรณฯควรมีการวางแผนการบริหารเงินฝากของสมาชิกใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เชน การอํานวยสินเชื่อแกสมาชิกตามระเบียบเงินกูใหมากขึ้น การนําไปลงทุนในสหกรณ
และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ท่ีใหผลตอบแทนท่ีคุมคา ไมเสี่ยงภัย และเปนไปตามระเบียบของกรมสงเสริม
สหกรณ
  3.2.4 ดานเงินใหกูยืม
   เมื่อสิ้นป 2564 สหกรณฯ มียอดเงินใหสมาชิกฯและสหกรณอื่นกูยืมเงินที่มีการ
ชําระคืนตามสัญญาเปนปกติ ทั้งในระยะสั้น (ชําระคืนภายใน 1 ป) และระยะยาว (ชําระคืนมากกวา 1 ป) 
เปนเงินประมาณ 3,779.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 เปนเงิน 248.12 ลานบาท คิดเปนอัตรา
การเพิ่มรอยละ 7.02 ตอป ซึ่งแสดงใหเห็นวา สมาชิกฯ ของสหกรณฯ ยังมีความตองการในการกูยืมเงิน
จากสหกรณฯ อยู 
             ขอเสนอแนะ ในการพิจารณาการใหเงินกูกับสหกรณอื่น ๆ และกับสมาชิก ควรให
เปนไปตามระเบียบวาดวยเงินกูอยางเครงครัด เชน สิทธิในการกู หลักประกันเงินกู สถานภาพทางการเงิน
และความสามารถในการชําระคืนของผูกูตามเงื่อนไขเวลา โดยเฉพาะในดานของสมาชิกฯ ไมควรสงเสริม
ใหสมาชิกเปนหนี้มากจนเกินกําลัง ซ่ึงจะเปนภาระอยางมากตอตัวสมาชิกฯเอง ตัวผูคํ้าประกัน และ
เกิดความเสียหายตอสหกรณในระยะเวลาตอไป เชน การตองฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย เปนตน
 3.3 ดานอื่น ๆ
  ฝายจัดการไดสรุปรายงานความเคลื่อนไหวของลูกหนี้สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณฯ เมื่อสิ้นสุดป 2564 จํานวน 9 กลุม ดังนี้ 
(ขอมูลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)
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  1. กลุมลกูหนีร้ะหวางบอกกลาวทวงถาม จาํนวน 81 ราย  รวมหนีค้งเหลอื 34,186,358.54 บาท

  2. กลุมลูกหนี้ระหวางพิจารณาคดี 1 ราย มีหนี้คงเหลือ 46,272.75 บาท

  3. กลุมลูกหนี้ติดตามหลังมีคําพิพากษา จํานวน 20 ราย มีหนี้คงเหลือ 5,204,734.03 บาท

  4. กลุมลกูหนีท่ี้อยูในระหวางการสบืทรพัย จาํนวน 28 ราย มหีนีค้งเหลอื 6,682,583.42 บาท

  5. กลุมลูกหนี้อยูระหวางการยึดทรัพย จํานวน 15 ราย มีหนี้คงเหลือ 4,039,189.00 บาท

  6. กลุมลกูหนีช้ัน้บงัคบัคด ีขายทอดตลาดทรพัย จาํนวน 28 ราย มหีนีค้งเหลอื 15,773,577.61 บาท

  7. กลุมลูกหนี้หมดอายุความบังคับคดี จํานวน 35 ราย มีหนี้คงเหลือ 18,718,681.73 บาท

  8. กลุมลกูหนีค้ดอีืน่ ๆ ลมละลาย คดอีาญา คดแีพง รวม 3 ราย มหีนีค้งเหลอื 1,629,852.26 บาท

  9. กลุมหกัเงินบํานาญ หกัชาํระเงนิตนไดไมครบ รวม 40 ราย มหีน้ีคงเหลอื 36,015,109.50 บาท

   รวม ลูกหนี้ทั้ง 9 กลุม จํานวน 257 ราย มีหนี้คงเหลือทั้งสิ้น 122,296,358.75 บาท

  ขอเสนอแนะ ในระยะ 1 ปทีผ่านมา แมวาทางฝายเรงรัดหนีสิ้นของสหกรณจะไดมกีารติดตาม 

เรงรัดอยางเต็มที่ แตก็มีลูกหนี้รายใหมๆ เพิ่มข้ึน ทําใหหนี้คงเหลือไมไดลดลงมาแตอยางใด ในบางป

กลับเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีผลกระทบตอผลกําไรของสหกรณฯ ดังนั้น ในการพิจารณาใหเงินกูกับสมาชิก 

ควรตองพึงระวังในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดเปนหนี้เสียใหมากที่สุด 

4. ขอเสนอแนะทั่วไป

             สหกรณฯควรมีการใหสมาชิกฯไดมีความรู เกี่ยวกับสวัสดิการท่ีจะไดรับจากสหกรณฯ เชน  

เงนิเบีย้ประชมุ คาตอบแทนการเดนิทางมาใชสิทธิส์รรหา ทุนการศกึษาบตุรสมาชกิฯ คาสวสัดิการสมาชกิฯ

ผูไมมีบุตร ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกฯ ที่เสียชีวิต เงินชวยเหลือสมาชิกฯและคูสมรสที่ถึงแกกรรม 

และเงินอุดหนุนบําเหน็จสมาชิกฯ เปนตน รวมถึงผลประโยชน ซึ่งไดแก เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน

ที่จะไดรับจากการจัดสรรผลกําไรที่เกิดขึ้น จากการดําเนินงานของสหกรณฯ ใหเกิดความเขาใจวา สมาชิก

ทุกคนจะตองไดรับแบงปนกันอยางเทาเทียมกันตามสิทธิที่จะพึงไดรับ ใหเปนไปตามหลักการสหกรณ

ทุกประการ  เชน เงนิปนผล สมาชกิฯกจ็ะไดรบัในอตัราเดียวกนั และเงินเฉล่ียคนื กจ็ะไดรับในอตัราเดียวกนั 

หรอืเงินเบีย้ประชมุ คาตอบแทนการเดนิทางมาใชสทิธิส์รรหา ผูทีม่ารวมกม็สีทิธทิีก่จ็ะไดรบัจาํนวนเทากนั 

เปนตน รวมทั้งการช้ีแจงใหเห็นถึงเหตุผลและวิธีการจัดสรรผลกําไรตามขอบังคับท่ีกําหนดไวในกฎหมาย

สหกรณเพื่อใหสมาชิกฯไดทราบและเขาใจอีกดวย

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                      (รองศาสตราจารยอัมพน หอนาค)

                                             ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564
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ประสงคต์อ้งการขอรับเงินทุนเรือนหุ้นคืน อีกร้อยละ 15.90 ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกเนืองจากขาด
คุณสมบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ร้อยละ 10.24 ลาออกจากราชการ และร้อยละ 7.77 เสียชีวติ  

ข้อเสนอแนะ ผูที้สมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ ควรศึกษาถึงคุณสมบติั และหนา้ทีของการเป็นสมาชิกที
ดี รวมทังศึกษาขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ ไดแ้ก่ การฝากเงิน การกูย้ืมเงิน และสวสัดิการต่างๆ ที
สมาชิกจะไดรั้บ เพือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสมคัรเป็นสมาชิกและการใชบ้ริการต่างๆของสหกรณ์ 
  

3.4 ข้อเสนอแนะทัวไป 
             สหกรณ์ควรทาํการประชาสัมพนัธ์เกียวกับความรู้และหลักการด้านสหกรณ์ ตลอดจนความ
เคลือนไหวของกิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง ให้กบัคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ 
และสมาชิก เพือใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในวิถีทางการดาํเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ งหากไดมี้การ
รับรู้อย่างเขา้ใจแจ่มชดัแลว้ ก็จะยงัผลให้ทุกฝ่ายเกิดความปรองดอง เขม้แข็ง และกา้วหน้าไดอ้ย่างย ังยืน
ตลอดไป  
                นอกจากนี  ในส่วนของตัวสมาชิกเอง ควรยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที 9 ในการดาํรงชีวิตอยา่งเขม้แข็ง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย จนเป็นหนี สิน
ลน้พน้ตวั รวมทังมีความซือสัตยใ์นการชาํระหนี เงินกู ้เพือมิให้เกิดความเดือดร้อนต่อผูค้ ํ าประกนั และต่อ
ตนเองและครอบครัว จากความเสียหายทีเกิดขึน ซึ งสหกรณ์จะไดด้าํเนินการตามกฎหมายต่อไป 
   
   จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ  
 
 
 

(รองศาสตราจารยอ์มัพน ห่อนาค) 
หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการ 

ประจาํปี 2559 
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1  พิจารณาการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ

 และผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565

4.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.3 พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 

4.4 พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2565
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4.6 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2565

4.7 พิจารณาแกไขขอบังคับ พ.ศ. 2565

4.8 พิจารณาการตัดหนี้สูญ
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พิจารณาการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินงานและผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565

วาระที่ 4.1
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 บรษิทั สำนกับญัชทีองเอก จำกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855) 
414/199 ช้ัน 12 อาคารสำราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎร์บำเพญ็ 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 094-925-5993 , 081-348-9854 โทรสาร 02-691-2212 

รายงานของผู้สอบบัญช ี

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 งบกำไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด สำหรับปสีิ้นสุดวันเดยีวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคญั
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผดิชอบของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้า
ได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสำคญัในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสำหรบังวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสำหรบัเรื่องเหลา่นี้ 
 

 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบเรื่องแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้ 
 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  สหกรณ์มีลูกหนี้เงินเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว-สุทธิ จำนวน 
3,826 ล้านบาท  โดยยอดดังกล่าวเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำนวนเงินรวม 62 ล้านบาท   ซึ่งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญเป็นการประมาณการจากดุลยพินิจของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์  โดยการพิจารณาเป็นรายตัว
และใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ประมาณการหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ดังกล่าว  ผลของการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะส่งผลต่อ ฐานะการเงิน ผล
ดำเนินงานของสหกรณ์ และการตัดสินใจของสมาชิก  
  ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีตรวจสอบและสอบทานคุณภาพของข้อมูลและระบบท่ีใช้ การทดสอบการจัดประเภทบัญชี  
การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินให้กู้  การสอบทานรายงานผลการฟ้องร้องคดี  การสุ่มส่งหนังสือยืนยันยอด 
รวมถึงการทดสอบการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย  ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 มาสร้างสมมุติฐานแล้วทำการทดสอบ รวมถึงการสุ่มตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว  
ผลจากการตรวจสอบให้ผลเป็นที่น่าพอใจในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
 
 

 

ข้อมูลอื่นและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

 ข้อมูลในงบการเงินปี 2563 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข  ตามรายงานลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปภีายหลงั
วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินจึงไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  ทั้งนีค้วามรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการดำเนินการ
ทราบ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณม์ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถกูต้องตามที่
ควร ตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ที่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ  ของสหกรณ์ใน
การดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมส่ามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติ หรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสําคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  และถือว่ามสีาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจา้ได้ ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่วา่จะเกิด
จากการทุจรติหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
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ข้อมูลอื่นและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

 ข้อมูลในงบการเงินปี 2563 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข  ตามรายงานลงวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564 
 คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปภีายหลงั
วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินจึงไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  ทั้งนีค้วามรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการดำเนินการ
ทราบ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณม์ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถกูต้องตามที่
ควร ตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ที่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ  ของสหกรณ์ใน
การดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมส่ามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติ หรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสําคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  และถือว่ามสีาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจา้ได้ ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่วา่จะเกิด
จากการทุจรติหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
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เกี่ยวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมต่รงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ ์

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปดิเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำข้ึนโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รบัว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระสำคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปดิเผยดังกล่าวไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้ับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตุใหส้หกรณ์ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลที่เกีย่วข้อง  ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าไดส้ื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายทีส่ื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำคญัที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี  เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปดิเผยเรื่องดังกลา่วต่อสาธารณะหรอืในสถานการณ์ที่ยากท่ี
จะเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไมค่วรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า  เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะได้จากการสื่อสาร
ดังกล่าว

ลงช่ือ 
(นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร) 
       ผู้สอบบัญช ี

บริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2565 

ป 2564 ป 2563
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 150,652,938.61        134,139,058.48        
เงินฝากสหกรณอ่ืน 3 666,641,819.28        558,499,722.10        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 5 512,130,267.74        459,081,063.50        
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6 723,332.66              1,049,961.76           
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 7 2,583,782.92            3,440,633.55           
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ-สุทธิ 0.00 0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8 1,697,900.14            1,733,581.78 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,334,430,041.35    1,157,944,021.17    
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 10,205,000.00          10,205,000.00          
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 5 3,314,150,256.73      3,139,053,938.67      
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 1,836,175.76            2,308,247.81           
สิทธิการใชประโยชนในอาคารสํานักงาน 7,265,451.95            7,293,749.40           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 567,600.00              513,900.00              
ซอฟตแวรระหวางการพัฒนา 11 0.00 300,000.00              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12 3,300.00 3,300.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,334,027,784.44    3,159,678,135.88    
รวมสินทรัพย 4,668,457,825.79    4,317,622,157.05    

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย
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เกี่ยวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมต่รงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ ์

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปดิเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำข้ึนโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รบัว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระสำคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปดิเผยดังกล่าวไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้ับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตุใหส้หกรณ์ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลที่เกีย่วข้อง  ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าไดส้ื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายทีส่ื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำคญัที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี  เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปดิเผยเรื่องดังกลา่วต่อสาธารณะหรอืในสถานการณ์ที่ยากท่ี
จะเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไมค่วรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า  เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะได้จากการสื่อสาร
ดังกล่าว

ลงช่ือ 
(นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร) 
       ผู้สอบบัญช ี

บริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2565 

ป 2564 ป 2563
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 150,652,938.61        134,139,058.48        
เงินฝากสหกรณอ่ืน 3 666,641,819.28        558,499,722.10        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 5 512,130,267.74        459,081,063.50        
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6 723,332.66              1,049,961.76           
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 7 2,583,782.92            3,440,633.55           
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ-สุทธิ 0.00 0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8 1,697,900.14            1,733,581.78 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,334,430,041.35    1,157,944,021.17    
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 10,205,000.00          10,205,000.00          
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 5 3,314,150,256.73      3,139,053,938.67      
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 1,836,175.76            2,308,247.81           
สิทธิการใชประโยชนในอาคารสํานักงาน 7,265,451.95            7,293,749.40           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 567,600.00              513,900.00              
ซอฟตแวรระหวางการพัฒนา 11 0.00 300,000.00              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12 3,300.00 3,300.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,334,027,784.44    3,159,678,135.88    
รวมสินทรัพย 4,668,457,825.79    4,317,622,157.05    

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย ป 2564 ป 2563
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 150,652,938.61        134,139,058.48        
เงินฝากสหกรณอ่ืน 3 666,641,819.28        558,499,722.10        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 5 512,130,267.74        459,081,063.50        
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6 723,332.66              1,049,961.76           
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 7 2,583,782.92            3,440,633.55           
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ-สุทธิ 0.00 0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8 1,697,900.14            1,733,581.78 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,334,430,041.35    1,157,944,021.17    
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 10,205,000.00          10,205,000.00          
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 5 3,314,150,256.73      3,139,053,938.67      
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 1,836,175.76            2,308,247.81           
สิทธิการใชประโยชนในอาคารสํานักงาน 7,265,451.95            7,293,749.40           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 567,600.00              513,900.00              
ซอฟตแวรระหวางการพัฒนา 11 0.00 300,000.00              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12 3,300.00 3,300.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,334,027,784.44    3,159,678,135.88    
รวมสินทรัพย 4,668,457,825.79    4,317,622,157.05    

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย
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ป 2564 ป 2563
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 150,652,938.61        134,139,058.48        
เงินฝากสหกรณอ่ืน 3 666,641,819.28        558,499,722.10        
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 5 512,130,267.74        459,081,063.50        
ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 6 723,332.66              1,049,961.76           
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 7 2,583,782.92            3,440,633.55           
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 38,134,930.37          38,134,930.37          
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ-สุทธิ 0.00 0.00 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8 1,697,900.14            1,733,581.78 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,334,430,041.35    1,157,944,021.17    
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 10,205,000.00          10,205,000.00          
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 5 3,314,150,256.73      3,139,053,938.67      
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 1,836,175.76            2,308,247.81           
สิทธิการใชประโยชนในอาคารสํานักงาน 7,265,451.95            7,293,749.40           
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 567,600.00              513,900.00              
ซอฟตแวรระหวางการพัฒนา 11 0.00 300,000.00              
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 12 3,300.00 3,300.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,334,027,784.44    3,159,678,135.88    
รวมสินทรัพย 4,668,457,825.79    4,317,622,157.05    

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย

ป 2564 ป 2563
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินรับฝาก 14 2,210,716,151.40      2,020,190,544.47      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 24,588,448.12          21,930,130.89          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,235,304,599.52    2,042,120,675.36    
หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินสะสมสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต 16 12,965,000.00          13,941,000.00          
เงินประกันเจาหนาท่ี 1,389,585.08            1,283,761.25 
สํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 13,742,803.00          12,321,684.00          
สํารองเงินชดเชยเน่ืองจากการเกษียณอายุเจาหนาท่ี 17 1,918,723.00            1,530,380.00 
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 18 80,000.00 80,000.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 30,096,111.08        29,156,825.25        
รวมหน้ีสิน 2,265,400,710.60    2,071,277,500.61    

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)

หุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 2,040,010,900.00      1,900,475,670.00      
ทุนสํารอง 228,584,097.53        214,954,251.44        
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 19 8,733,318.95            8,177,391.69           
กําไรสุทธิ 125,728,798.71        122,737,343.31        

รวมทุนของสหกรณ 2,403,057,115.19    2,246,344,656.44    
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 4,668,457,825.79    4,317,622,157.05    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ..……………………………………………………………………..

ลงช่ือ..……………………………………………………………………..

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

เลขานุการ
วันท่ี 15 มกราคม 2565

หน้ีสินและทุนของสหกรณ

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

( ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน )
ประธานกรรมการ

( รศ.วิภาพร วรหาญ )
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บาท % บาท %

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

งบกําไรขาดทุน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

ป 2564 ป 2563

คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี (ตอ)

คารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเจาหนาท่ี 34,750.00            0.02     62,300.00            0.03     

คาสวัสดิการเจาหนาท่ี 72,000.00            0.03     72,000.00            0.04     

คาสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป 67,450.00            0.03     68,020.00            0.03     
คาประกันสังคม 139,182.00           0.06     171,400.60          0.09     
คากองทุนเงินทดแทน 5,983.00              0.00     5,106.00             0.00     
ดอกเบ้ียจาย - เงินประกันเจาหนาท่ี 60,184.28            0.03     17,187.69            0.01     

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ
คาเส่ือมราคา 693,524.85           0.32     648,721.38          0.32     
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารสํานักงาน 533,197.45           0.25     506,412.80          0.25     
คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจาย 246,300.00           0.11     171,300.00          0.09     
คาบํารุงรักษาโปรแกรมและเคร่ืองคอมพิวเตอร 252,443.87           0.12     253,035.12          0.13     
คาซอมแซมครุภัณฑ 157,064.28           0.07     91,254.50            0.05     
คาเบ้ียประกันภัย 157,466.47           0.07     141,047.14          0.07     
คาประกันการขนยายเงิน 23,662.30            0.01     23,080.94            0.01     
คาบํารุงรักษาบริเวณสํานักงาน 20,000.00            0.01     24,365.00            0.01     
คาปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงาน 190.00 0.00     28,892.40            0.01     

คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก
คาเบ้ียประชุมสมาชิก 6,309,000.00        2.93     7,570,000.00 3.76     
คารับรองสมาชิก 3,696.00              0.00     4,276.00             0.00     
คารับรองสมาชิกผูชวยเหลือสหกรณ 49,440.00            0.02     44,589.00            0.02     
ทุนสงเคราะหครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิต 4,000,000.00        1.86     4,000,000.00 1.99     
เงินชวยเหลือสมาชิกและคูสมรสถึงแกกรรม 3,204,625.00        1.49     3,342,500.00 1.66     
คาเงินอุดหนุนบําเหน็จสมาชิก 3,633,700.00        1.69     3,486,700.00 1.73     
คากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ 42,993.50            0.02     56,804.00            0.03     
สวัสดิการสมาชิกฯผูไมมีบุตร 1,440,000.00        0.67     0.00 0.00     
คาตอบแทนการเดนิทางมาใชสิทธ์ิการสรรหาฯ 1,479,600.00        0.69     0.00 0.00     

คาใชจายดําเนินงานอ่ืน 
เบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทน 771,600.00           0.36     968,300.00          0.48     
คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ 66,200.00            0.03     459,714.42          0.23     
คารับรอง 116,653.45           0.05     144,731.00          0.07     
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
1.1 สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
1.2 สหกรณรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของระยะเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ียคูณดวยจํานวนเงินตนท่ีคางชําระ

ตามระยะเวลาท่ีกูยืม
1.3 สหกรณรับรูดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับท่ีเกิดข้ึนในระหวางปท่ีมีการพักชําระหน้ีตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสิน และการปรับ -

-โครงสรางหน้ีของสมาชิก
1.4 สหกรณระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได  ตามเกณฑคงคาง จํานวน 5,214,098.02 บาท

ซ่ึงถาหากสหกรณรับรูดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวน 130,942,896.73 บาท 
1.5 เงินลงทุนระยะส้ัน/เงินลงทุนระยะยาว ท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
1.6 สหกรณต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู

และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ .ศ. 2544
1.7 สหกรณไมปรับลดบัญชีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสินและการปรับโครงสรางหน้ีของ

สมาชิก ซ่ึงสหกรณไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวกอนเขารวมมาตรการฯ จนกวาจะไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี
1.8 สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชส้ินเปลือง ตามราคาทุน
1.9 คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ซ่ึงระยะเวลาท่ีตัดจายเปนไปตามท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด ท้ังน้ี ยกเวนท่ีดิน
1.10 สิทธิการใชประโยชนในอาคารสํานักงาน ตัดจายเปนคาใชจายรายป ในอัตรารอยละ 5.00 ตอป
1.11 สินทรัพยรอการตัดบัญชี ตัดจายเปนคาใชจายรายป ในอัตรารอยละ 20.00 ตอป
1.12 คาซอมบํารุง  คาซอมแซม  รวมท้ังการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสินรายการยอยๆ  ถือเปนคาใชจายหักจากรายได การตอเติม

หรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของทรัพยสิน
1.13 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณทุกประเภท ท้ังน้ี รวมถึงเงินฝาก

ธนาคาร และเงินฝากสหกรณท่ีนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหน้ีสินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

เงินสด 186,121.50              191,553.50            
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 0.00 0.00 
ออมทรัพย 150,466,817.11        133,947,504.98      

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 150,652,938.61 134,139,058.48 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
1.1 สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง
1.2 สหกรณรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของระยะเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ียคูณดวยจํานวนเงินตนท่ีคางชําระ

ตามระยะเวลาท่ีกูยืม
1.3 สหกรณรับรูดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับท่ีเกิดข้ึนในระหวางปท่ีมีการพักชําระหน้ีตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสิน และการปรับ -

-โครงสรางหน้ีของสมาชิก
1.4 สหกรณระงับการรับรูรายไดท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได  ตามเกณฑคงคาง จํานวน 5,214,098.02 บาท

ซ่ึงถาหากสหกรณรับรูดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีดังกลาวแลว จะทําใหสหกรณมีกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวน 130,942,896.73 บาท 
1.5 เงินลงทุนระยะส้ัน/เงินลงทุนระยะยาว ท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
1.6 สหกรณต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู

และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ .ศ. 2544
1.7 สหกรณไมปรับลดบัญชีคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหน้ีสินและการปรับโครงสรางหน้ีของ

สมาชิก ซ่ึงสหกรณไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวกอนเขารวมมาตรการฯ จนกวาจะไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี
1.8 สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชส้ินเปลือง ตามราคาทุน
1.9 คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ซ่ึงระยะเวลาท่ีตัดจายเปนไปตามท่ี

นายทะเบียนสหกรณกําหนด ท้ังน้ี ยกเวนท่ีดิน
1.10 สิทธิการใชประโยชนในอาคารสํานักงาน ตัดจายเปนคาใชจายรายป ในอัตรารอยละ 5.00 ตอป
1.11 สินทรัพยรอการตัดบัญชี ตัดจายเปนคาใชจายรายป ในอัตรารอยละ 20.00 ตอป
1.12 คาซอมบํารุง  คาซอมแซม  รวมท้ังการซ้ือมาเปลี่ยนแทนสําหรับทรัพยสินรายการยอยๆ  ถือเปนคาใชจายหักจากรายได การตอเติม

หรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของทรัพยสิน
1.13 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณทุกประเภท ท้ังน้ี รวมถึงเงินฝาก

ธนาคาร และเงินฝากสหกรณท่ีนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหน้ีสินดวย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

เงินสด 186,121.50              191,553.50            
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 0.00 0.00 
ออมทรัพย 150,466,817.11        133,947,504.98      

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 150,652,938.61 134,139,058.48 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

3. เงินฝากสหกรณอ่ืน      ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563
บาท บาท

- ออมทรัพย-สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 117,871,044.38        178,199,945.35      
- ออมทรัพย-สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน จํากัด 50,000,000.00          100,000,000.00      
- ออมทรัพย-สอ.มณฑลทหารบกท่ี 23 จํากัด 25,997,441.78          25,215,753.42        
- ออมทรัพยพิเศษ-สอ.ตํารวจภูธรภาค 4  จํากัด 5,920,903.22           5,831,249.03         
- ออมทรัพยพิเศษ-สอ.ครูมหาสารคาม จํากัด 63,735,995.53          61,240,966.48        
- ออมทรัพยพิเศษ-สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 88,068,858.53          85,373,648.30        
- ออมทรัพยพิเศษ-สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 33,695,932.00          32,638,159.52        
- ออมทรัพยพิเศษ-สอ.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จํากัด 70,000,000.00          70,000,000.00        
- ออมมทรัพย-สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 111,351,643.84        0.00 
- ออมมทรัพย-สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน จํากัด 100,000,000.00        0.00 

รวมเงินฝากสหกรณอ่ืน 666,641,819.28 558,499,722.10

เงินฝากสหกรณอ่ืนขางตน จํานวน 666,641,819.28 บาท แยกเปน เงินฝากออมทรัพย จํานวน 405,220,130.00 บาท และเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ จํานวน 261,421,689.28 บาท

4. เงินลงทุน   ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด

- หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 10,002,000.00          10,002,000.00        
- หุน บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 200,000.00              200,000.00            
- หุน สหกรณรานคามหาวิทยาลัยขอนแกน 3,000.00 3,000.00 

รวมเงินลงทุน 10,205,000.00 10,205,000.00
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

5. เงินใหกูยืม - สุทธิ    ประกอบดวย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูแกสหกรณ 10,020,000.00 14,930,000.00          10,020,000.00        24,950,000.00          
เงินใหกูฉุกเฉิน 143,422,810.04        552,136,276.75        137,102,433.51      541,883,487.00        
เงินใหกูสามัญ 225,647,775.99        2,119,936,346.13 188,745,577.81      1,874,669,008.93 
เงินใหกูพิเศษ 90,800,929.16 623,067,068.25        58,434,517.50        696,031,073.56        

รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 469,891,515.19        3,310,069,691.13 394,302,528.82      3,137,533,569.49 
เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
เงินใหกูฉุกเฉิน 4,080,993.79           0.00 4,871,227.87         0.00 
เงินใหกูสามัญ 9,921,013.85           0.00 16,093,525.04        0.00 
เงินใหกูพิเศษ 37,383,921.52 0.00 41,515,990.79        0.00 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 17,178,544.32 0.00 16,460,078.39        0.00 

รวมเงินใหกูยืมไมกอใหเกิดรายได - สุทธิ 34,207,384.84        0.00 46,020,665.31      0.00 
ลูกหน้ีอ่ืนอันมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการใหเงินกู
ลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี 17,633.75 0.00 1,376,669.75         0.00 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี 17,633.75 0.00 606,669.75            0.00 

รวมลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี - สุทธิ 0.00                       0.00 770,000.00            0.00 
ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 43,084,561.85 14,775,160.76          59,940,598.48        1,520,369.18           
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 35,053,194.14 10,694,595.16          41,952,729.11        0.00 

รวมลูกหน้ีตามคําพิพากษา -สุทธิ 8,031,367.71           4,080,565.60           17,987,869.37        1,520,369.18           
รวมลูกหน้ีอ่ืนอันมีมุลหน้ีท่ีเกิดจากการใหกู 8,031,367.71           4,080,565.60           18,757,869.37        1,520,369.18           

เงินใหกูยืม - สุทธิ 512,130,267.74      3,314,150,256.73    459,081,063.50 3,139,053,938.67    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 17,178,544.32 บาท แยกเปน คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินใหกูฉุกเฉิน 

จํานวน 2,181,389.35 บาท  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินใหกูสามัญ จํานวน  5,610,180.68 บาท และคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ี

เงินใหกูพิเศษ จํานวน 9,386,974.29 บาท

ป 2564 ป 2563

บาท บาท
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

6. ลูกหน้ี - สุทธิ  ประกอบดวย

บาท บาท
ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 92,000.00 0.00 90,000.00 0.00 
ลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี 631,332.66              0.00 1,352,760.15         0.00 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี 0.00 0.00 392,798.39            0.00 

รวมลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี-สุทธิ 631,332.66              0.00 959,961.76            0.00 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 82,810.25 0.00 82,810.25 0.00 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน ๆ-สุทธิ 82,810.25 0.00 82,810.25 0.00 

รวมลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 
ลูกหน้ี - สุทธิ 723,332.66            0.00 1,049,961.76        0.00 

7. ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

ดอกเบ้ียคางรับ-เงินใหกูฉุกเฉิน 606,193.42              791,374.80            
ดอกเบ้ียคางรับ-เงินใหกูสามัญ 1,594,428.50           2,034,215.25         
ดอกเบ้ียคางรับ-เงินใหกูพิเศษ 383,161.00              615,043.50            

รวมดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 2,583,782.92 3,440,633.55

ในระหวางป คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 42 คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 มีมติใหมีมาตรการบรรเทาความเดือนรอนแก
สมาชิก โดยปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูทุกประเภท ดังน้ี

อัตราดอกเบ้ียเดิม อัตราดอกเบ้ียใหม
 - เงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอยูอาศัย 5.00% 4.90%
 - เงินกูพิเศษ (ซ้ือบาน,ปลูกสรางบาน,Refinance) 5.00% 4.90%
 - เงินกูพิเศษ (ใชหลักทรัพยคํ้าประกัน ) 5.25% 5.15%
 - เงินกูโครงการยายหน้ี ช .พ.ค มาสูสหกรณ 5.50% 5.40%
 - เงินกูสามัญทุกประเภท (บุคคลคํ้าประกัน) 5.50% 5.40%
 - เงินกูสามัญ (หุนคํ้าประกัน) 5.25% 5.15%
 - เงินกูสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิก 4.00% 3.90%
 - เงินกูฉุกเฉิน 5.75% / 6.00% 5.65% / 5.90%
 - เงินกูเพ่ือการศึกษา 6.00% 5.90%
 - เงินกูเอ้ืออาทร (บุคคลคํ้าประกัน) 5.50% 5.40%
 - เงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (บุคคลคํ้าประกัน) 5.50% 5.40%

***กรณีเงินกูฉุกเฉินซ่ึงทําสัญญาผอนชําระ 12 งวด ใหคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.65 บาท ตอป

ป 2564 ป 2563

ประเภทเงินกู
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

8. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ 135,471.20              152,056.00            
คาประกันขนยายและเก็บเงินจายลวงหนา 10,372.44 10,372.61 
คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 15,072.86 15,291.27 
เงินรอเรียกคืน 5,813.25 5,813.25 
ดอกเบ้ียคางรับเงินฝากสหกรณอ่ืน 332,170.39              352,048.65            
ท่ีดินรอการจําหนาย 1,198,000.00           1,198,000.00         
เงินมัดจํา - คาจองหอง(ประชุมฯ,จัดเล้ียงฯ) 1,000.00 0.00 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1,697,900.14          1,733,581.78        

9. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

สวนปรับปรุงอาคารระหวางกอสราง 0.00 494,900.00            
ยานพาหนะ 2,015,020.00           2,015,020.00         
เคร่ืองใชสํานักงาน 6,086,756.52           5,370,403.72         

- ครุภัณฑ 4,045,647.52           3,626,910.72         
- คอมพิวเตอร 2,041,109.00           1,743,493.00         

รวมสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 8,101,776.52           7,880,323.72         
หัก คาเส่ือมราคาสะสม

คาเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ 2,015,017.00           2,015,017.00         
คาเส่ือมราคาสะสม-ครุภัณฑ 2,691,494.55           2,220,378.44         
คาเส่ือมราคาสะสม-คอมพิวเตอร 1,559,089.21           1,336,680.47         

รวมคาเส่ือมราคาสะสม 6,265,600.76           5,572,075.91         
รวมสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ 1,836,175.76           2,308,247.81         
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
10. สินทรัพยไมมีตัวตน  -  สุทธิ    ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563
บาท บาท

โปรแกรมระบบเว็บไซด 300,000.00 300,000.00
โปรแกรมลูกหน้ีดําเนินคดี 385,200.00 385,200.00
คาพัฒนาโปรแกรมระบบเงินฝากฯและระบบสวัสดิการฯ 300,000.00 0.00

รวม คาโปรแกรม 985,200.00 685,200.00
หัก โปรแกรมตัดจาย

โปรแกรมระบบเว็บไซด 150,000.00 75,000.00
โปรแกรมลูกหน้ีดําเนินคดี 192,600.00 96,300.00
คาพัฒนาโปรแกรมระบบเงินฝากฯและระบบสวัสดิการฯ 75,000.00 0.00

รวม ตัดจาย 417,600.00 171,300.00
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน  -  สุทธิ 567,600.00 513,900.00

11. ซอฟตแวรระหวางพัฒนา   ประกอบไปดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

โปรแกรมเงินรับฝากระหวางพัฒนา 0.00 300,000.00
รวมซอฟตแวรระหวางพัฒนา 0.00 300,000.00

- สหกรณจัดจางบริษัท โซแอท โซลูช่ัน จํากัด ("บริษัท") ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณเดิมใหรองรับการทํางานมากข้ึน
โดยทําสัญญาท่ีราคา 300,000.00 บาท ในระหวางป 2563 บริษัทยังพัฒนาโปรแกรมไมแลวเสร็จ ซ่ึงระหวางป 2564 สหกรณฯ
ไดทําการตรวจรับงานเรียบรอยแลว

12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

เงินมัดจํา - ตูไปรษณีย 300.00 300.00 
เงินมัดจําโทรศัพท 3,000.00 3,000.00 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,300.00 3,300.00              

13. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน      ประกอบดวย

- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน  วงเงิน 15 ลานบาท  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.870 ตอป
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
14. เงินรับฝาก     ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563
บาท บาท

เงินรับฝาก – สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย 63,403,691.05          63,433,968.35        
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,569,013,345.20 1,581,588,166.05   
เงินรับฝากประจํา 574,429,499.33        371,540,910.99      

รวมเงินรับฝาก - สมาชิก 2,206,846,535.58 2,016,563,045.39
เงินรับฝาก – สมาคม

เงินรับฝากออมทรัพย 115,191.75              75,681.86 
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 1,754,424.07           3,551,817.22         
เงินรับฝากประจํา 2,000,000.00           0.00 

รวมเงินรับฝาก - สมาคม 3,869,615.82 3,627,499.08
รวมเงินรับฝาก 2,210,716,151.40 2,020,190,544.47

15. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินรับฝากคางจาย 14,245,056.58          10,934,313.26        
ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 64,055.07 49,771.26 
เงินประกันสังคมคางจาย 35,688.60 35,688.60 
คาใชจายคางจาย 42,819.60 59,868.13 
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีคางจาย 110,000.00              110,000.00            
เงินรอจายคืน 4,126,542.37           3,651,919.37         
เงินปนผลคางจาย 133,990.85              114,480.23            
เงินเฉล่ียคืนคางจาย 1,488,413.55           2,300,298.54         
เงินรอตรวจสอบ 539,919.50              339,769.50            
คาครุภัณฑคางจาย 0.00 4,500.00 
ซอฟทแวรระหวางพัฒนาคางจาย 0.00 300,000.00            
เงินประกัน - จัดซ้ือซอฟตแวร 0.00 34,260.00 
เจาหน้ีคากอสราง 0.00 179,600.00            
เงินสนับสนุนสหกรณฯ มข . 2,500.00 18,000.00 
กองทุนเรงรัดหน้ีสิน 3,797,662.00           3,797,662.00         
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 1,800.00 0.00 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,588,448.12 21,930,130.89
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564
16. เงินสะสมสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต     ประกอบดวย

ป 2564 ป 2563
บาท บาท

ยอดยกมา 13,941,000.00          15,561,000.00        
จัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป 4,000,000.00           4,000,000.00         

รวม 17,941,000.00          19,561,000.00        
จายสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต 4,976,000.00           5,620,000.00         

คงเหลือ 12,965,000.00        13,941,000.00      

17. สํารองเงินชดเชยเน่ืองจากการเกษียณอายุเจาหนาท่ี
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน กําหนดใหการเกษียณอายุ เปนการเลิกจาง ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินชดเชยตามอายุงาน

จากนายจาง ดังน้ัน สหกรณจึงมีหนาท่ีตองจายเงินชดเชยเน่ืองจากการเกษียณอายุดังกลาว และเพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายไมใหสูงเกินไป
ในปใดปหน่ึง สหกรณจึงทะยอยบันทึกสํารองเงินชดเชยฯ ในแตละป ตามจํานวนเจาหนาท่ีท่ีใกลจะเกษียณอายุ

18. หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

เงินประกันการจําหนายโทรศัพทมือถือ 30,000.00 30,000.00 
เงินประกันการจําหนายคอมพิวเตอร 50,000.00 50,000.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 80,000.00              80,000.00            

19. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ     ประกอบดวย
ป 2564 ป 2563
บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 3,306,610.57           3,284,183.31         
ทุนสะสมปรับปรุงสํานักงาน 2,050,733.44           1,980,733.44         
ทุนสงเสริมการศึกษาเจาหนาท่ี 1,440,465.13           1,290,465.13         
ทุนสงเสริมการศึกษาสมาชิก 1,164,093.23           864,093.23            
ทุนสาธารณประโยชน 771,416.58              757,916.58            

รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ 8,733,318.95          8,177,391.69        

20. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
       สหกรณฯ ไดมีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง ซ่ึงกําหนดใหสหกรณดํารงสินทรัพย
สภาพคลองไมนอยกวารอยละหน่ึงของยอดเงินรับฝากท้ังหมด
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วาระที่ 4.3 พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564

 ในป 2564 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด มีกําไรจาก
การดําเนินงาน จํานวน 125,728,798.71 บาท ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ หมวด 4 ขอ 28 
แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 เห็นควรจัดสรรกําไรสุทธิ 

ประจําป 2564 ดังนี้ 

 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564

รายการ ป 2564 ป 2563

จัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 
ขอ 28

 5.00 / 5.33 รอยละ  5.00/7.75 รอยละ

กําไรสุทธิ 125,728,798.71 100 122,737,343.31 100

1. เปนเงินสํารองไมนอยกวา รอยละ 10 ของกําไร
สุทธิป 2564

12,572,879.87 
 

10.00
 

12,273,734.33 
     375,000.00 

10.00
0.31

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท

       30,000.00 0.02       30,000.00 0.02

3. เปนเงินปนผลตามหุนรอยละ 5.00 แหงคาหุน
ที่ชําระแลวของสหกรณคิดใหตามสวนของ
ระยะเวลา (ตามกฎหมายจายไดไมเกิน 
รอยละ 10 ของคาหุนที่ชําระแลว)

97,460,483.93 77.52 90,396,639.43 73.65

4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 5.33 ของดอกเบี้ยเงินกู
ที่สหกรณ ไดรับระหวางป จายคืนแกสมาชิก

10,164,953.56 8.08 13,869,542.29 11.30

5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกิน
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

3,050,000.00 2.43 3,000,000.00 2.44

6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกิน
รอยละ 2 ของทุนเรือนหุน

 20,481.35 0.02         22,427.26 0.02

7. เปนทุนสงเสริมการศึกษาและสาธารณประโยชน 
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  

       

7.1  เปนทุนสงเสริมการศึกษาอบรมของกรรมการ
และเจาหนาที่

    50,000.00 0.04     150,000.00 0.12

    7.2  เปนทุนสาธารณประโยชน 2,250,000.00 1.79 2,250,000.00 1.83

7.3  เปนทุนสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ
ของสมาชิก

 100,000.00 0.08      300,000.00 0.24

8. เปนทุนสะสมปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ  30,000.00 0.02       70,000.00 0.06

รวม   125,728,798.71 100.00  122,737,343.31 100.0
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วาระที่ 4.4 พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2565

เสนอเพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุม...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ประมาณการกําไรขาดทุน สําหรับสิ้นปบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

รายการยอรายได - คาใชจาย

ป 2565 (ประมาณ)

จํานวนเงิน

บาท %

รายได:-

- ดอกเบี้ยรับ 198,635,500.00 90.06

- รายไดอื่น ๆ 21,914,250.16 9.94

รวมรายได 220,549,750.16 100.00

คาใชจาย :-

ดอกเบี้ยจาย 56,100,000.00 25.43

        คาใชจายดําเนินการ

-  เงินเดือนเจาหนาที่ 9,600,000.00 4.35

-  คาบําเหน็จเจาหนาที่ 1,300,000.00 0.58

-  คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน 15,547,200.00 7.04

-  คาลวงเวลาเจาหนาที่ 330,000.00 0.14

-  คารับรอง 370,000.00 1.67

-  คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ 650,000.00 0.29

-  คาใชสอย 2,204,000.00 0.99

-  คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย 1,746,300.00 0.79

-  ทุนสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต 2,000,000.00 0.90

-  เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 4,200,000.00 1.90

-  เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย มข. จํากัด 264,150.00 0.11

-   เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันเงินกู 150,000.00 0.06

-  คาใชจายทั่วไป 9,268,000.00 4.33

รวมคาใชจาย 103,729,650.00 47.03

กําไรสุทธิ 116,820,100.16 52.97
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ประมาณการรายได ประจําป 2565

รายได

ป 2564 ป 2565
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(%)

คําชี้แจงประกอบประมาณการ
รายได
(บาท)

รายไดจริง
(บาท)

ประมาณการ
รายได
(บาท)

1. ดอกเบี้ยรับ

1.1 ดอกเบี้ยรับจาก

เงินใหกูแกสมาชิก

186,000,000.00 195,057,437.71 198,635,500.00 6.79 1. รายไดจากดอกเบ้ีย 

เงินกูสามัญทุกประเภท, 

เงินกูโครงการยายหน้ี

ช.พ.ค.มาสูสหกรณ, 

เงินกูเอ้ืออาทร, เงินกู

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต, 

เงินกูสามัญแกสมาชิก

เพ่ือการแกไขปญหาดาน

การเงินและเศรษฐกิจ

ประมาณ 2,686 ลาน

บาท อัตราดอกเบ้ีย

รอยละ 5.40 บาทตอป

2. รายไดจากดอกเบี้ยเงินกู
พิเศษใชหลักทรัพย
คํ้าประกันประมาณ 
498 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5.15 
บาทตอป

3. รายไดจากดอกเบี้ย
เงินกูสงเคราะห
ครอบครัวสมาชิก 
ประมาณ 59 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
3.90 บาทตอป

4. รายไดจากดอกเบี้ยเงินกู
พิเศษเพื่อที่อยูอาศัย
(ซื้อบาน, สรางบาน, 
รีไฟแนนซจากสถาบัน
การเงินอื่น ประมาณ 
300 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.90 
บาทตอป
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รายได

ป 2564 ป 2565
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(%)

คําชี้แจงประกอบประมาณการ
รายได
(บาท)

รายไดจริง
(บาท)

ประมาณการ
รายได
(บาท)

5. รายไดจากดอกเบี้ยเงินกู

สามัญใชหุนคํ้าประกัน 

ประมาณ 181 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

5.15  บาท ตอป

6. รายไดจากดอกเบี้ยเงิน

กูฉุกเฉิน เงินกูฉุกเฉิน

เพื่อการเฉพาะกิจ เงินกู

เพื่อการศึกษา ประมาณ 

124 ลานบาท อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 5.90 

บาทตอป

7. รายไดดอกเบี้ยจากเงิน

กูฉุกเฉินปนผลประจํา

ป ประมาณ 6 ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 

บาทตอป

8. ในป 2564 ยอดเงินกู

ทุกประเภทคงเหลือ

ทั้งสิ้น 3,857 ลาน

บาท อัตราดอกเบี้ย 

ถัวเฉลี่ยรอยละ 5.15 

บาทประมาณการ

ดอกเบี้ยรับจํานวน  

198,635,500.00 บาท

- ดอกเบี้ยเงินฝาก

จากธนาคาร

330,000.00 430,175.92 290,000.00 (12.12) - เปนรายไดจากดอกเบี้ย

เงินฝากธนาคาร 

ประมาณ 100 ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย

ประมาณรอยละ 0.290 

บาทตอป
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รายได

ป 2564 ป 2565
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(%)

คําชี้แจงประกอบประมาณการ
รายได
(บาท)

รายไดจริง
(บาท)

ประมาณการ
รายได
(บาท)

- ดอกเบี้ยเงินฝาก

จากสหกรณอื่น

15,000,000.00 18,013,189.70 19,000,000.00 26.66 - เปนรายไดจากเงินฝาก
สหกรณอื่น ประมาณ 
660 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ย เฉลี่ยประมาณ 
รอยละ 2.895 บาทตอป

- ดอกเบี้ยรับ

เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน

1,290,000.00 1,290,120.17 864,270.16 (33.00) - เปนรายไดจากดอกเบี้ย
เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน 
ดังน้ี

1.  สหกรณออมทรัพยครู
ยโสธรจํากัด จํานวน 24 
ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 4.25 บาทตอ
ป สงชําระคืน 60 งวด 
ปจจุบันชําระมาแลว 30 
งวด คงเหลือ 30 งวด
เงินตนคงเหลือจํานวน 
24,950,000.00 บาท สง
ชําระเงินตนงวดๆ ละ 
835,000.00 บาท

2. ผลตอบแทนการลงทุนถือหุน

2.1 ชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด

530,000.00 545,109.00 550,000.00 3.77 - เปนรายไดจากเงินปนผล
ท่ีสหกรณ ลงทุนถือ
หุนกับชุมนุมสหกรณฯ 
ประมาณ 10 ลาน
บาท อัตราผลตอบแทน 
ประมาณ รอยละ 5.45 
บาท ตอป

2.2 บริษัทสหประกัน

ชีวิต จํากัด

0.00 2,236.00 3,000.00 100.00 - สหกรณลงทุนในการ

ซื้อหุน จํานวน 200,000 

บาท ผลตอบแทน 

ประมาณ รอยละ 

0.1118 บาท ตอป
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รายได

ป 2564 ป 2565
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(%)

คําชี้แจงประกอบประมาณการ
รายได
(บาท)

รายไดจริง
(บาท)

ประมาณการ
รายได
(บาท)

3. รายไดอื่น ๆ

3.1 คาธรรมเนียม

แรกเขาจากการสมัคร

สมาชิก

120,000.00 125,700.00 150,000.00 25.00 - เปนรายไดจากคา

ธรรมเนียมแรกเขาของ

สมาชิก รายละ 300 

บาท คาดวาจะมีผูสนใจ

สมัครเขาเปนสมาชิก

ในระหวางป 2565 

ประมาณ 500 คน

(ป2564 มีสมาชิกเขา

ใหมจํานวน 419 ราย)

3.2 ดอกเบี้ยรับ

ลูกหนี้ตาม

คําพิพากษา

500,000.00 870,218.10 500,000.00 0.00 - เปนรายไดจากดอกเบ้ียรับ

ลูกหน้ีตามคําพิพากษา

3.3 ดอกเบี้ยรับ- 

ลูกหนี้เงินสดขาด

บัญชี

20,000.00 78,572.51 12,000.00 (40.00) - เปนรายไดจากดอกเบี้ย

รับกรณีลูกหนี้เงินสดขาด

บัญชียอดหนี้คงเหลือ 

631,332.66  บาท 

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 

2.50 บาทตอป

3.4 รายไดอื่น 400,000.00 368,473.86 400,000.00 0.00 - เปนรายไดจากคา

ตอบแทนการบริหาร

จัดการจากบริษัทประกัน

ชีวิต และคาสมุดเงิน

ฝาก (กรณีออกสมุดใหม 

เลมละ 30 บาท),คา

ถายเอกสาร,คาหนังสือ

รับรองสถานภาพ กรณี

ไมเปนสมาชิก ฉบับละ 

20 บาท คาปริ๊นตสลิป

เงินเดือนสมาชิก ฉบับละ 

5 บาท คาถายเอกสาร 

แผนละ 2 บาท
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รายได

ป 2564 ป 2565
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(%)

คําชี้แจงประกอบประมาณการ
รายได
(บาท)

รายไดจริง
(บาท)

ประมาณการ
รายได
(บาท)

4. รายไดจากการ

จําหนายทรัพยสิน

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 - เปนรายไดจากการ

จําหนายวัสดุ ครุภัณฑเกา 

5. เงินอุดหนุนใหแก

นายจางเพื่อรักษาการ

จางงาน

0.00 71,990.00 143,980.00 100.00 - สหกรณฯไดรับสิทธิ์เงิน

อุดหนุนการจางงานตาม

เงื่อนไขของโครงการสง

เสริมและรักษาระดับการ

จางงานแกธุรกิจ SMEs

รวมรายไดทั้งสิ้น 204,191,000.00 216,853,222.97 220,549,750.16 8.01
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 ประมาณการรายจาย ประจําป 2565

หมวดรายการ

ประจําป 2564 ป 2565 เพิ่มขึ้น

เหตุผลและความจําเปนตั้งไว

(บาท)

จายจริง

(บาท)

ขอตั้ง

(บาท)

/ ลดลง

(%)

หมวดที่ 1 เงินเดือน

1.1 เงินเดือน 8,600,000.00 8,514,180.00 9,600,000.00 11.62 - เปนเงินเดือนสําหรับ

เจาหนาที่สหกรณ จํานวน 

25 คน จายจริงตาม

ระเบียบและประกาศ

สหกรณ  และจัดจาง

เจาหนาที่เพิ่ม 1 อัตรา

รวมหมวดเงินเดือน 8,600,000.00 8,514,180.00 9,600,000.00 11.62

หมวดที่ 2 เงินบําเหน็จ

2.1 เงินบําเหน็จ

เจาหนาที่ และ

สํารองเงินชดเชย

เจาหนาที่กรณี

เกษียณอายุ

การทํางาน

2,600,000.00 1,809,462.00 1,300,000.00 (50.00) - เปนเงินสํารองบําเหน็จเจา

หนาที่ สะสมตามระเบียบ

สหกรณ วาดวย เจาหนาที่

และขอบังคับเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน พ.ศ.2564 

ขอ 80

- เปนเงินสํารองเงินชดเชย

สําหรับจายใหเจาหนาที่

หรือลูกจางซึ่งทํางาน

ติดตอกันครบยี่สิบปขึ้น

ไป ใหจายไมนอยกวา 

คาจาง อัตราสุดทาย

สี่รอยวัน (กรณีอายุครบ 

60 ปบริบูรณ) 

ตั้งเงินสํารองชดเชยไว

ปละ 600,000 บาท

ตามระเบียบสหกรณ วาดวย 

เจาหนาที่และขอบังคับ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

พ.ศ.2564 ขอ 77
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หมวดรายการ

ประจําป 2564 ป 2565 เพิ่มขึ้น

เหตุผลและความจําเปนตั้งไว

(บาท)

จายจริง

(บาท)

ขอตั้ง

(บาท)

/ ลดลง

(%)

รวมหมวดเงินบําเหน็จ 2,600,000.00 1,809,462.00 1,300,000.00 (50.00)

หมวดที่ 3 คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

3.1 คาเบี้ยประชุม
3.1.1 คาเบี้ยประชุม
สมาชิก

- คาของรางวัล

11,050,000.00

200,000.00

6,285,000.00

24,000.00

11,050,000.00

200,000.00

0.00

0.00

- เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับ
สมาชิกที่เขารวมประชุม
(ประมาณ 8,500 คน)

- ประชุมใหญสามัญ 
คนละ 1,000 บาท/ครั้ง 
ไมเกิน 1 ครั้ง 

- ประชุมใหญวิสามัญ 
คนละ 300 บาท/ครั้ง 
ไมเกิน  1 ครั้ง 

- เปนเงินรางวัลหรือของ
ที่ระลึกสําหรับสมาชิกใน
การจัดประชุมใหญสามัญ/
วิสามัญ

3.1.2 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 
ดําเนินการ 

462,000.00 414,000.00 462,000.00 0.00 - เปนคาเบ้ียประชุมคณะ
กรรมการดําเนินการ คนละ 
1,000 บาท /ครั้ง สําหรับ
ประธาน และเลขานุการ 
คนละ 1,200 บาท /ครั้ง 
ปละไมเกิน 30 ครั้ง 
นอกจากนี้อาจมีการประชุม
กรณีเรงดวนประชุมใหญ
สามัญ 1 ครั้ง และประชุม
ใหญวิสามัญ 1 ครั้ง 

3.1.3 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ฝายตางๆ

360,000.00 301,600.00 360,000.00 0.00 - เปนคาเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการอํานวย
การ คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ คณะละไม
เกิน 5 คนๆ ละ 800 บาท/
ครั้ง ปละ ไมเกิน 30 ครั้ง
ตอคณะ
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3.1.4 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการฝาย
ตางๆ รวมกับ
เจาหนาที่

307,200.00 56,000.00 307,200.00 0.00 - เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ 

  คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู 

  คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ประชุม
รวมกับเจาหนาที่ฝายที่
เกี่ยวของ อยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง ตามระเบียบ 
วาดวย เบี้ยประชุม พ.ศ.
2563

3.2.1 คาตอบแทน
ผูตรวจสอบกิจการ

108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนคณะ
ผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 
3 คนๆ ละ 3,000 บาทตอ
เดือน วงเงินไมเกินเดือนละ 
9,000 บาท

3.2.2 คาตอบแทน
ที่ปรึกษา

30,000.00 4,500.00 30,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนท่ีปรึกษา 
2 ทานๆ ละ 1,000 บาท 
เขารวมประชุม ประจํา
เดือนๆ ละ 1 คร้ัง และ 
ประชุมใหญสามัญ 1 คร้ัง 
ประชุมใหญวิสามัญ 1 คร้ัง

3.2.3 คาตอบแทน
กองคลังมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนใหกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ให 
บริการหักเงินเดือนสมาชิก
เพื่อชําระคาหุนและชําระ
หนี้ใหกับสหกรณ 
(เหมาจาย) ทั้งป
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3.2.4 คาตอบแทน
เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยและงาน
รักษาความปลอดภัย 
มข.และสารวัตรทหาร

50,000.00 50,000.00 60,000.00 20.00 - เปนคาตอบแทนเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย คนๆ 
ละ 450 บาท เจาหนาที่
ตํารวจและสารวัตรทหาร 
นายๆ ละ 500 บาท ใน
การประชุมใหญสามัญ/
วิสามัญ และเพื่อเหตุฉุกเฉิน
อื่น และเปนคาตอบแทน
งานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
ตรวจ ดูแลความเรียบรอย
(ตูแดง) บริเวณสํานักงาน
สหกรณเดือนละ 3,000 บาท

3.2.5 คาตอบแทน
ผูเขารวมประชุม

20,000.00 4,000.00 20,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนการเขา
รวมประชุม สําหรับที่
ปรึกษาจากสหกรณจังหวัด
ขอนแกน 1 คน สหกรณ
อําเภอเมืองขอนแกน  1 
คน หัวหนาสํานักงานตรวจ
บัญชี 1 คนๆ ละ 1,000 
บาท/ครั้ง ในการประชุม
ประจําเดือน ปละไมเกิน 
24 ครั้ง และรวมประชุม
ใหญสามัญ/วิสามัญ 

3.2.6 คาตอบแทน
การเดินทางมาใชสิทธิ์
การสรรหาประธาน
กรรมการ  กรรมการ
ดําเนินการและผูตรวจ
สอบกิจการ

2,550,000.00 1,479,600.00 2,550,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาตอบแทน
สมาชิกที่เดินทางมาใช
สิทธิ์ในการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนิน
การและผูตรวจสอบกิจการ 
คนละ 300 บาท (สมาชิก 
8,500 คน) กรณีไมมีการ
ประชุมใหญวิสามัญใน
วันเดียวกันกับการสรรหา
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3.2.7 คาตอบแทน   
คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจตาง ๆ

300,000.00 190,900.00 300,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนคณะ
อนุกรรมการตางๆ ที่มี
การแตงตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเจาหนาที่
ผูที่ไดรับการแตงตั้งหรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับเชิญเขา
รวมประชุมหรือไดรับมอบ
หมายใหเขารวมประชุม
กับคณะอนุกรรมการนั้นๆ
(คณะละไมเกิน 5 คน) 
คาตอบแทนคนละ 
500 บาท/ครั้ง

3.2.8 คาตอบแทน
การไปใหขอมูลตอศาล
หรือเปนพยานใหกับ
สหกรณ

50,000.00 1,600.00 50,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาตอบแทนให
กับกรรมการหรือสมาชิก
หรือเจาหนาที่สหกรณ
หรือบุคคลภายนอกที่ไป
เปนกรณีไปใหขอมูลตอ
ศาลหรือเปนพยานใหกับ
สหกรณในคดีตางๆ 
ตามประกาศของสหกรณ

รวมหมวดคาเบี้ย

ประชุม

15,537,200.00 8,969,200.00 15,547,200.00 0.06

หมวดที่ 4 คาลวงเวลา

คาลวงเวลา 300,000.00 286,367.84 330,000.00 10.00 - เปนคาปฏิบัติงานนอกเวลา

ทําการ และวันหยุดของ

เจาหนาที่สหกรณ ที่จะตอง

ทํางานในกรณีเรงดวน และ

ภาระงานที่เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับ

การบริการสมาชิกสหกรณ

รวมหมวดคาลวงเวลา 300,000.00 286,367.84 330,000.00 10.00
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หมวดที่ 5 คารับรอง

5.1 คารับรองสมาชิก 30,000.00 3,696.00 30,000.00 0.00 - เปนคานํ้าดื่มสําหรับสมาชิก

ที่เขารวมประชุมใหญสามัญ 

/วิสามัญ และประชุมพบปะ

สมาชกิตามหนวยงานตางๆ 

ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.2 คารับรองสมาชิก 

และผูชวยเหลืองาน

สหกรณ

50,000.00 49,440.00 90,000.00 80.00 - เปนคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสําหรับผูชวยเหลือ

งานสหกรณ

- เปนคาใชจายดานการ

ประสานงาน และการ

ประชาสัมพันธ

- เปนคารับรองสมาชิกที่

เกษียณอายุราชการและ

คาอาหารกลางวันนักศึกษา

ฝกงานสหกิจศึกษา วันละ 

50 บาท ครั้งละ 2 คน

ระยะเวลา 4 เดือน

- อื่นๆ ตามความเหมาะสม

5.3 คารับรอง

คณะกรรมการดําเนิน

การ คณะอนุกรรมการ

ตางๆ และผูเขารวม

ประชุม

150,000.00 111,720.53 150,000.00 0.00 - เปนคาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม สําหรับกรรมการ

และผูเขารวมประชุม

ประจําเดือน และการ

ประชุมของกรรมการแตละ

ฝาย คณะอนกุรรมการตางๆ 

5.4 คารับรองแขกของ

สหกรณ

100,000.00 4,932.92 100,000.00 0.00 - เปนคารับรองคณะผูมา

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ 

และผูสอบบัญชี

รวมหมวดคารับรอง 330,000.00 169,789.45 370,000.00 12.12
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หมวดที่ 6 เครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ

6.1 คาวัสดุสํานักงาน 500,000.00 368,210.89 500,000.00 0.00 - เปนคาอุปกรณ
เครื่องเขียน,คาวัสดุ
คอมพิวเตอร,คาจัดทําใบ
เสร็จรับเงิน,ใบฝาก-ถอน
เงิน, คาถายเอกสาร, คาจัด
ทําซองจดหมาย, กระดาษ
ตอเนื่อง, คาจัดทําสําเนา
เอกสารแบบพิมพใบคํารอง 
และอื่นๆ   

6.2 คาพิมพรายงาน

ประจําป

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 - เปนคาจัดพิมพหนังสือ
รายงาน ประจําป จํานวน 
1,000 เลม

6.3 คาหนังสือ

สอบทานสถานภาพ

สมาชิก

42,500.00 16,050.00 50,000.00 17.64 - เปนคาจัดทําหนังสือสอบ
ทาน จํานวนหุน หน้ีสิน 
และเงินรับฝาก และหนังสือ
ติดตามทวงถาม จํานวน 
10,000 ชุดๆ ละ 5 บาท 
ตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 
2562 หมวด 3 ขอ 9. 

รวมหมวดเคร่ืองเขียนฯ 642,500.00 484,260.89 650,000.00 1.16

หมวดที่ 7 คาใชสอย

7.1  คาเบี้ยเลี้ยง 

7.1.1 คาเบี้ยเล้ียง           

คายานพาหนะ และ

คาเชาที่พักในการ

บริหารงานสหกรณ

600,000.00 266,117.00 700,000.00 16.66 - เพื่อเปนคาใชจายสําหรับ

คณะกรรมการดําเนินการ 

เจาหนาท่ี และผูตรวจสอบ

กิจการที่ไปปฏิบัติงาน

นอกสํานักงานและคาลง

ทะเบียนในการไปรวม

ประชุมสัมมนา และเขารวม

ฝกอบรมตางๆ เพื่อนํา

ความรูมาพัฒนาสหกรณ 

ตามที่ไดกําหนดไวใน

ระเบียบสหกรณ
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7.1.2 คาเบี้ยเลี้ยงดาน

กิจกรรมตางๆ ของ

สหกรณ

30,000.00 1,600.00 30,000.00 0.00 - เพือ่เปนคาใชจายสาํหรบั

คณะกรรมการทีไ่ปสาํรวจ

หลกัทรพัย กรณสีมาชกิกู

โดยใชหลกัทรพัยคํา้ประกนั 

ครัง้ละ 1 คน เปนกรณพิีเศษ 

ตรวจหลักทรัพยเมื่อเกิด 

อัคคีภัย วาตภัยและอุทกภัย 

7.2 คาชวยเหลือ

การศึกษาบุตร

เจาหนาที่

100,000.00 34,750.00 100,000.00 0.00 - เปนคาธรรมเนียมการศึกษา

บุตร ของเจาหนาท่ีสหกรณ

ถึงระดับปริญญาตรี

7.3 เงินสมทบประกัน

สังคมและกองทุน

ทดแทน

216,000.00 145,165.00 225,000.00 4.16 - เปนเงินสมทบกองทุน

ประกัน สังคมจายตาม

ระเบียบและระราชบัญญัติ

ประกันสังคม  รอยละ 5 

ของเงินเดือนไมเกิน 750 

บาท/ตอคน/เดือน 

จํานวน 25 คน

- เปนเงินสมทบตามที่

สํานักงานประกันสังคม

เรียกเก็บตาม พรบ.ประจําป

7.4  คาเครื่องแบบ

กรรมการ เจาหนาที่

สหกรณ และ

ผูตรวจสอบกิจการ

126,000.00 123,000.00 129,000.00 2.38 - เปนคาเครื่องแบบสําหรับ

คณะกรรมการดําเนินการ 

15 คน เจาหนาที่สหกรณ 

25 คน และผูตรวจสอบ

กิจการ 3 คน รวมท้ังส้ิน 

43 คนๆ ละ 3,000 บาท

7.5 คาสวัสดิการตรวจ

สุขภาพประจําป

เจาหนาที่สหกรณ

72,000.00 67,450.00 75,000.00 4.16 - เปนคาตรวจสุขภาพ

ประจําปของเจาหนาที่

สหกรณ 25 คนๆ ละ 

3,000 บาท 
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7.6 คาทําความสะอาด

สํานักงานสหกรณ

30,000.00 9,600.00 30,000.00 0.00 - เปนคาจางพนักงาน

ทําความสะอาดเปนครั้ง

คราว เชน กระจก 

ผามาน หรืออื่นๆ 

ตามความเหมาะสม

7.7 คาสาธารณูปโภค 300,000.00 237,540.13 300,000.00 0.00 - เปนคานํ้าประปา, 

คากระแสไฟฟา คา

โทรศัพท, โทรสาร,

คาไปรษณียากร, คาเชาตู

ไปรษณียของสหกรณ

7.8 คาเชาหองประชุม 200,000.00 110,856.00 200,000.00 0.00 - เปนคาเชาหองประชุม เพื่อ

ประชุมใหญสามัญ 1 ครั้ง 

และประชุมใหญวิสามัญ  

1 คร้ังและคาเชาสถานท่ี

ในการสรรหาประธาน

กรรมการ กรรมการดําเนิน

การ ผูตรวจสอบกิจการหรือ

คาใชจายในการจัดประชุม

ออนไลน

7.9 คาสอบบัญชี 120,000.00 110,000.00 120,000.00 0.00 - เปนคาสอบบัญชีของผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต ประจํา

ป 2565 ตามมติที่ประชุม

ใหญใหจัดจาง

7.10 คาเบี้ยประกัน

การขนยาย และเก็บ

เงินสด

30,000.00 23,662.30 30,000.00 0.00 - เปนคาประกันชีวิต

เจาหนาที่สหกรณ จํานวน 

7 คน ในวงเงินทุนประกัน

คนละ 500,000 บาท และ

ประกันการขนยาย และ

การเก็บรักษาเงินสดใน

สํานักงาน วงเงินทุนประกัน 

3,000,000 บาท
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7.11 คาเบี้ยประกัน 

ทรัพยสินของสหกรณ

50,000.00 44,108.47 50,000.00 0.00 - เปนคาประกันอัคคีภัย ทุน

ประกัน จํานวน 8,000,000 

บาท 

- เปนคาประกันทรัพยสิน 

ทุนประกัน จํานวน 

1,000,000 บาท 

- เปนคาประกันยานพาหนะ         

ทุนประกัน จํานวน 500,000 

บาท

7.12 คาเบี้ยประกัน

ชีวิตคณะกรรมการ

ดําเนินการ เจาหนาที่

สหกรณและ

ผูตรวจสอบกิจการ

147,000.00 113,358.00 215,000.00 46.25 - เพ่ือเปนคาเบี้ยประกัน

สําหรับคณะกรรมการ

ดําเนินการ เจาหนาที่

สหกรณ และผูตรวจสอบ

กิจการ เนื่องจากตองเดิน

ทางไปปฏิบัติงานภายนอก

สํานักงานทั้งในและตาง

จังหวัด ซึ่งจะกอใหเกิด

ความเสีย่งตอการปฏบิตังิาน

เปนการประกันอุบัติเหตุ

หรือเปนเบี้ยประกันสุขภาพ

(คณะกรรมการดําเนินการ 

จํานวน 15 คน 

เจาหนาที่สหกรณ จํานวน 

25 คน และผูตรวจสอบ

กิจการ จํานวน 3 คน 

คาเบี้ยประกัน ไมเกิน 

คนละ 5,000 บาท 

(43x5,000)

รวมหมวดคาใชสอย 2,021,000.00 1,287,206.90 2,204,000.00 9.05
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หมวด 8 คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย

8.1 คาเสื่อมราคา
สินทรัพยถาวร

1,500,000.00 1,226,722.30 1,500,000.00 0.00 - คาเสื่อมราคาสินทรัพย
ถาวรตางๆ ของสหกรณ 
ประจําป 2565 คํานวณ
โดยวิธีเสนตรงใน
อัตราที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด จํานวน 
443,179.53 บาท

- คาเสื่อมราคาอาคาร
สํานักงาน 7,000,000 บาท
รอยละ 5 ตอป (20 ป) 
เปนเงินปละ 357,982.80 
บาท

- คาเสื่อมราคาปรับปรุง
อาคาร  สํานักงาน 
3,207,593 บาท 
รอยละ 5 ตอป (20 ปๆ ละ 
160,379.65 บาท

- คาเสื่อมราคาตูรางเลื่อน 
226,024.05 บาท
คาตกแตงสํานักงานตัดจาย 
62,700 บาท รอยละ 20 
ตอป (5 ปๆ ละ 12,540 
บาท)

8.2 คาเสื่อมราคา
คาพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร ตัดจาย 
(ลูกหนี้ดําเนินคดี)

96,300.00 96,300.00 96,300.00 0.00 - เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 385,200 บาท 
ตัดจาย 4 ปๆ ละ 96,300 
บาท เริ่มป 2563-2566

8.3 คาเสื่อมราคา
คาพัฒนาเว็บไซตและ
แอปพลิเคชัน ของ
สหกรณ

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 - เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 300,000 บาท       
ตัดจาย 4 ปๆ ละ 75,000 
บาท เริ่มป 2563-2566
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8.4 คาเสื่อมราคา
พัฒนาโปรแกรมเงินรับ
ฝากออมทรัพยพิเศษ
แบบขั้นบันได

0.00 75,000.00 75,000.00 100.00 - เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 300,000 บาท       
ตัดจาย 4 ปๆ ละ 75,000 
บาท เริ่มป 2564-2567

รวมหมวดคาเส่ือมราคา 1,671,300.00 1,473,022.30 1,746,300.00 4.48

หมวดที่ 9 ดอกเบี้ยจาย

9.1 ดอกเบี้ยจายให      
สถาบันการเงินอื่น

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 - เปนดอกเบี้ยจาย กรณีมี
การขอกูเงินจากสถาบัน
การเงินอื่น ประมาณ 
2,500,000บาท ภายใต
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย
ประมาณรอยละ 4.00 
บาทตอป

9.2 ดอกเบี้ยจายแก
สมาชิก

50,500,000.00 50,988,943.26 56,000,000.00 10.89 - เปนดอกเบี้ยจายสําหรับ
เงินรับฝากของสมาชิก 
ประมาณ 2,212 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย รอยละ 
2.571 บาทตอป 

รวมหมวดดอกเบ้ียจาย 50,600,000.00 51,088,943.26 56,100,000.00 10.86

หมวดที่ 10 ทุนสวัสดิการ

10.1 ทุนสวัสดิการเพื่อ
สงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูเสียชีวิต 

4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 (50.00) - เพื่อจายใหครอบครัวของ
สมาชิกผูเสียชีวิตตาม
ระเบียบ วาดวย 
ทุนสวัสดิการสงเคราะห
ครอบครัวของสมาชิก
ผูเสียชีวิต พ.ศ. 2563 
การตั้งงบประมาณลด
ลงเนื่องจากใหใชเงิน
ทุนสะสมสงเคราะห
ครอบครัวสมาชิกผูเสีย
ชีวิต จํานวนเงินคงเหลือ 
12,965,000.00 บาท

รวมหมวดทุนสวัสดิการ 4,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 (50.00)
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หมวดที่ 11 สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก

11.1 เงินสวัสดิการ

บําเหน็จสมาชิก 

4,200,000.00 3,633,700.00 4,200,000.00 0.00 - เพื่อจัดเปนสวัสดิการ
บําเหน็จสําหรับสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณ 
วาดวย สวัสดิการบําเหน็จ
สมาชิก พ.ศ. 2562 
(จายตามอายุการเปน
สมาชิก ปละ 700 บาท)

11.2  เงินสนับสนุน

สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสอ.มข. 

จํากัด

265,350.00 265,350.00 264,150.00 0.45 - เพื่อสนับสนุนสมทบเปน
คาบํารุงสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหใหกับสมาชิก
สามัญ 5,283 คนๆ ละ 
50 บาท 

11.3 เงินสวัสดิการ

ชวยเหลือสมาชิกผูคํ้า

ประกันเงินกู

0.00 0.00 150,000.00 100.00 - เพื่อจายใหสมาชิกผูคํ้า
ประกันที่รับชําระหนี้สิน
แทนผูกูตามระเบียบ วา
ดวย สวัสดิการชวยเหลือ
สมาชิกผูคํ้าประกันเงินกู  
พ.ศ. 2564

รวมหมวดสวัสดิการ

บําเหน็จ

4,465,350.00 3,899,050.00 4,614,150.00 3.33

หมวดที่ 12 คาใชจายทั่วไป

12.1 คาซอมแซมและ
บํารุงรักษาครุภัณฑ 
และอาคารสํานักงาน 
สหกรณที่ชํารุด

300,000.00 157,064.28 350,000.00 16.66 - เพื่อเปนคาใชจายในการ
ซอมแซม บํารุงรักษา
ครุภัณฑและครุภัณฑ
สํานักงานและคาซอมแซม
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(SERVER) ที่อาจจะชํารุด 
และซอมแซมวัสดุอื่นๆ 
ของสหกรณ

12.2 คาบํารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร

400,000.00 252,443.87 400,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาบํารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
Internet และคาดูแล 
Website สหกรณ, 
คาโปรแกรม Antivirus
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12.3 คานํา้มนัเช้ือเพลงิ 
และนํ้ามันหลอลื่น

60,000.00 31,994.40 60,000.00 0.00 - เพือ่เปนคานํา้มนัเชือ้เพลงิ    
และนํา้มนัหลอลืน่สาํหรบั
รถจกัรยานยนต 1 คนั และ
รถยนตของสหกรณ 2 คนั

12.4 คาดําเนินคดี 600,000.00 11,011.84 300,000.00 (50.00) - เปนคาดําเนินคดี คาฤชา
ธรรมเนียมศาล คาวิชาชีพ
ทนายความในการดําเนินคดี
ท่ีตอเน่ืองและติดตามหน้ีสิน
ของสหกรณ

- คาทนายความในการ
ติดตามหนี้สินของสหกรณ 
(กรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ี) 
และคาใชจายบังคับคดี

 12.5 คาชวยเหลือ
สงเคราะหศพสมาชิก 
คูสมรส บิดามารดา 
และบุตรสมาชิก  

4,000,000.00 3,204,625.00 4,000,000.00 0.00 - เพื่อชวยเหลือสงเคราะห
ศพของสมาชิก คูสมรส 
บิดา มารดา และ บุตร
สมาชิก ตามระเบียบ 
สหกรณ วาดวย ทุน
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก 
คูสมรส บิดา มารดา และ
บุตร พ.ศ. 2563

12.6 คาใชจายเพื่อ
เปนสวัสดิการสมาชิกผู
ไมมีบุตร

1,500,000.00 1,440,000.00 1,500,000.00 0.00 - เพื่อจายเปนสวัสดิการ
แกสมาชิกผูที่ไมมีบุตร ตาม
ระเบียบสหกรณ คนละ 
5,000 บาท จํานวนปละ
ไมเกิน 300 คน

12.7 คาธรรมเนียม 
และ คาอากรแสตมป

100,000.00 42,398.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาธรรมเนียม
ธนาคารในการโอนเงิน 
คาธรรมเนียมสวนราชการ, 
เอกชน คาธรรมเนียม
การตอทะเบียนรถยนต 
รถจักรยานยนต และ
คาอากรแสตมป ในการ
ทํานิติกรรมอื่น ๆ
ของสหกรณ
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12.8 คาสาธารณกุศล 250,000.00 73,008.00 250,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาสมทบทําบุญ
และรวมบริจาคให
หนวยงานตางๆ ในงาน
สาธารณกุศล

12.9 คาใชจายในการ
สรรหาและเลือกตั้ง

100,000.00 100,000.00 100,000.00 00.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการสรรหาและเลือก
ตั้งประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการ และ
ผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ (เหมาจาย)

12.10 คาของที่ระลึก 100,000.00 88,423.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาของที่ระลึก 
สําหรับสถาบันการเงิน
อื่น และผูมีอุปการคุณที่
ทําธุรกรรมรวมกับสหกรณ
และผูมีสวนเกี่ยวของและ
ของที่ระลึกสําหรับสมาชิก
ผูเกษียณอายุราชการ

12.11 คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ

100,000.00 23,457.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาโฆษณา
ประชาสัมพันธ และจัดทํา
ขาวเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณใหสมาชิกรับทราบ 
และออกพบปะสมาชิกตาม
หนวยงานตางๆ

12.12 คากิจกรรม
สมาชิกสัมพันธ

200,000.00 42,993.50 200,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมสรางความสัมพันธ
ระหวางสมาชิก เชน การ
จัดงานพิธีทางศาสนา และ
การเขารวมกิจกรรมตาม
ประเพณี การอนุรักษศิลป
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และหนวยงาน 
อื่นๆ

12.13 คาวัสดุงานบาน 50,000.00 52,651.00 50,000.00 0.00 - เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบาน
ใชในสํานักงานสหกรณ



รายงานประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด128

หมวดรายการ

ประจําป 2564 ป 2565 เพิ่มขึ้น

เหตุผลและความจําเปนตั้งไว

(บาท)

จายจริง

(บาท)

ขอตั้ง

(บาท)

/ ลดลง

(%)

12.14 คาบํารุงรักษา
บริเวณสํานักงาน 
สหกรณ

50,000.00 20,000.00 50,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาบํารุงรักษา
สนามหญาและปลูก
ตนไม และคากําจัดปลวก
สํานักงานสหกรณ

12.15 คาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร

108,000.00 99,000.00 108,000.00 0.00 - เปนคาเชาเครื่องถาย
เอกสาร ใชภายใน
สํานักงานสหกรณ จํานวน 
3 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท
ตอเดือน

12.16 คาใชจายหนี้
สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 - ประมาณการจากการเพิ่ม
ลดของการจัดชั้นลูกหนี้
ตํ่ากวามาตรฐานและ
ลูกหนี้เกิน 12 เดือนที่ยัง
ไมดําเนินคดี

12.17 คาใชจาย
โครงการวิจัยและ
พัฒนาสหกรณ

0.00 0.00 100,000.00 100.00 - เพื่อเปนการตอบแทน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผูวิจัย ตามโครงการวิจัย
สถาบันสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
จํากัด ปละ 3 โครงการๆ
ละ 30,000 บาท

รวมหมวดคาใชจาย

ทั่วไป

9,418,000.00 5,639,069.89 9,268,000.00 (1.59)

หมวดที่ 13 คาใชจายลงทุนและคาครุภัณฑ

13.1 คาตกแตง
ภายในและปรับปรุง
สํานักงานสหกรณ

700,000.00 37,022.00 160,000.00 (77.14) 1. เพ่ือเปนงบประมาณในการ
ปรับปรุงหองประชุมเล็ก 
ขางลางจัดทําฉากก้ันหอง
เก็บสัญญากอนจัดเก็บเขา
ตูสัญญาและติดต้ังเคร่ือง
ปรับอากาศหองประชุมช้ัน 
2 จํานวน 2 เคร่ือง (เคร่ือง
เดิมใชมาแลว 8 ป ปจจุบัน
เส่ือมสภาพการใชงานแลว)
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หมวดรายการ

ประจําป 2564 ป 2565 เพิ่มขึ้น

เหตุผลและความจําเปนตั้งไว

(บาท)

จายจริง

(บาท)

ขอตั้ง

(บาท)

/ ลดลง

(%)

13.2 ครุภัณฑ

สํานักงาน

527,000.00 563,471.20 338,500.00 (39.83) - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

สํานักงาน ทดแทนเครื่อง

เดิมที่ใชงาน มานาน โดยมี

รายละเอียด

ครุภัณฑสํานักงานที่จะขอ
จัดซื้อในป 2565 ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร 
4 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท 
(ฝายสินเชื่อ 1, ฝายธุรการ 
2, ทะเบียน 1) รวมเปนเงิน 
140,000 บาท

- เครื่องโทรศัพทมือถือ 4 
เครื่อง (ทดแทนเครื่องเดิม 
ซื้อเมื่อ ป 2560 เนื่องจาก
หนวยความจําเครื่อง
ไมสามารถบันทึกขอมูลได 
การใชงานแบตเตอรี่เสื่อม) 
จํานวนเงิน 26,000.00 
บาทและฝายกฎหมายและ
เรงรัดหนี้สิน 1 เครื่อง

- เชาเครื่องมัลติฟงกชัน 
เลเซอร ขาว-ดํา 2 ชุด 
(สินเชื่อ บัญชี) ราคาชุดละ 
7,500.00 บาท รวมเปน
เงิน 15,000.00 บาท เพื่อ
อํานวยความสะดวกการ
ทํางานของฝายสินเชื่อ
และฝายบัญชี

- เครื่องพิมพสมุดคูฝาก 1 
เครื่อง (การเงิน) จํานวน 
39,000.00 บาท เดิมการ
ทํางาน Feed สมุดคูฝาก
ไมคอยได
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หมวดรายการ

ประจําป 2564 ป 2565 เพิ่มขึ้น

เหตุผลและความจําเปนตั้งไว

(บาท)

จายจริง

(บาท)

ขอตั้ง

(บาท)

/ ลดลง

(%)

- โตะเสรมิวางโตะหมูบูชา 1 
โตะจํานวน 3,500.00  
บาท (เดิมชุดโตะหมูบูชา
ตํ่าไปจะซื้อเสริมฐานเพื่อให
สูงขึ้นตามความเหมาะสม)

- เครื่องปรับอากาศหอง
ประชุมเล็ก จํานวน 1 
เครื่อง จํานวนเงิน 
35,000.00 บาท 

- เครื่องโนตบุกสําหรับ
หองประชุม (โตะประธาน) 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
35,000.00 บาท

- เกาอี้สํานักงานจํานวน 10 
ตัว (เพื่อใชในหองประชุม
เดิมบางสวนใชเกาอี้เกา
เพิ่มเติม) ราคา 35,000.00  
บาท

- โทรศพัทภายใน 2 เครือ่ง ๆ 
ละ 5,000 บาท เปนเงิน 
10,000.00 บาท

13.3 คาจัดทําหอง

ประชุม ยุค 4.0

300,000.00 115,859.60 250,000.00 (16.66) - เพ่ือเปนงบประมาณในการ
จัดซื้อตูแร็คจัดเก็บชุดเครื่อง
เสียงและสัญญาณเครื่อง
ควบคุม 1 ชุด (หองประชุม
ชั้น 2)
2. กลองวีดีโอคอนเฟอรเร็นซ
จํานวน 2 ตัว
3. จอแสดงผลเครื่องควบคุม
การประชุม 1 เครื่อง
4. จอทีวีจํานวน 3 เครือ่ง

13.4 กลองวงจรปด

2 ชุด

35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 - เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อม
สภาพการใชงานทั้งภายใน
และรอบบริเวณสํานักงาน
สหกรณ 2 ชุด
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หมวดรายการ

ประจําป 2564 ป 2565 เพิ่มขึ้น

เหตุผลและความจําเปนตั้งไว

(บาท)

จายจริง

(บาท)

ขอตั้ง

(บาท)

/ ลดลง

(%)

13.5 คาปรับปรุง

ภูมิทัศนสํานักงาน

สหกรณ

100,000.00 190.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและบํารุง
รักษาบริเวณรอบๆ สํานักงาน
สหกรณใหรมร่ืนสวยงามและ
เปนท่ีพักผอนสําหรับสมาชิก
ที่มาติดตอสหกรณ

13.6 คาจัดทําระบบ

บริหารจัดการ

ของสหกรณ

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาจัดทําระบบ
บริหารจัดการของสหกรณ  
ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบระบบ

โปรแกรมสหกรณ
2. ระบบงานสวัสดิการ

ของสหกรณ ดังน้ี
- ระบบทุนสวัสดิการ

สงเคราะหสมาชิก
ผูเสียชีวิต

- ระบบสวัสดิการครอบครัว
สมาชิก คูสมรสบุตร บิดา
มารดา

- ระบบสวัสดิการสมาชิก
ผูไมมีบุตร

 3. คาจัดทําเว็บไซต และ
แอปพลิเคชันของ
สหกรณ 

4. ระบบโปรแกรมเงินกู
ฉุกเฉินปนผล 
(ฝายทะเบียน)

5. การพัฒนาปรับปรุง
โปรแกรมระบบบัญชี
แยกประเภทรายการ
ใบสําคัญรับ-จาย

รวมหมวดคาใชจาย

ลงทุนฯ

4,862,000.00 716,542.80 3,883,500.00 (20.12)

รวมคาใชจายทุกหมวด 105,047,350.00 88,337,095.33 107,613,150.00 2.44

                  

  
หมายเหตุ    สามารถถัวเฉลี่ยจายไดทุกหมวดรายการ
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วาระที่ 4.5  พิจารณาอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน 
ประจําป 2565

 ตามขอบงัคบัสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัขอนแกน จาํกดั พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 18  กาํหนด

ไววา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการคํ้าประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและ

สมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 

ถาทีป่ระชมุใหญยงัมไิดกาํหนด หรือนายทะเบยีนสหกรณยงัมไิดใหความเหน็ชอบวงเงนิกูยมืหรอืการคํา้ประกนั

สาํหรับปใด ก็ใหใชวงเงนิกูยมืหรอืการคํา้ประกันสาํหรบัปทีแ่ลวไปพลางกอน” 

 ซึ่งในป 2564 ที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 เมื่อวันเสารท่ี 20 กุมภาพันธ 2564 

ไดอนุมตัวิงเงินกูยมืหรือการคํา้ประกนัไว เปนเงิน จาํนวน 1,000,000,000 บาท (หนึง่พนัลานบาทถวน)

 ดังนั้น ในป 2565 คณะกรรมการดําเนินการ เสนอขออนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน

เปนเงิน จํานวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) เพื่อใหการบริหารงานของสหกรณ

เกดิสภาพคลอง และเกดิประโยชนสูงสดุตอมวลสมาชกิและสหกรณ

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
ประจําป 2565

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 25 

กําหนดไววา “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณกาํหนด โดยผูสอบบัญชี

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง” 

 ในปบัญชี 2565 มีบริษัทผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสนอใหบริการสอบบัญชี จํานวน  1 บริษัท ดังนี้

   

ชื่อผูเสนอใหบริการ

สอบบัญชี

การเขา

ตรวจ/ป

(ครั้ง)

ระยะเวลา

เขาตรวจ/ครั้ง

(วัน)

จํานวน

ผูเขาตรวจ

ครั้ง/(คน)

รายงานการ

สอบบัญชี

ระหวางป

(ครั้ง)

คาตอบแทน

(บาท)

1.  บริษัท สํานักงานบัญชี  

    ทองเอก จํากัด  

     ทะเบียน 0105554088855

≤2  ≤3 ≤3 ≤2 110,000.00

 

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................



รายงานประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด134

วาระที่ 4.7 พิจารณาแกไขขอบังคับ พ.ศ. 2565
เปรียบเทียบการแกไข

ขอบังคับ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

ขอบังคับฉบับถือใชในปจจุบัน 
พ.ศ. 2562

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

(ราง) ขอบังคับ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

พ.ศ. 2565 
(ใหม)

เหตุผล

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสํานักงาน

คงเดิม

หมวด 2
วัตถุประสงค และอํานาจกระทําการ

หมวด 2
วัตถุประสงค และอํานาจกระทําการ

คงเดิม

หมวด 3 
ทุน

หมวด 3 
ทุน

คงเดิม

หมวด 4
การดําเนินงาน

หมวด 4
การดําเนินงาน  

คงเดิม

หมวด 5
ขอ 31 

หมวด 5 
ขอ  31 เหมือนเดิม

ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก ผูที่จะ
สมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ 
ดังนี้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ

(2) เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
และบรรลุนิติภาวะ 

(3) เปนขาราชการ ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน บุคลากร
ประจําเต็มเวลา หรือพนักงาน
ประจําเต็มเวลาของสวนงานใน
มหาวิทยาลัย ขอนแกน หรือ
ลูกจางของมหาวิทยาลัย ขอนแกน 
ที่ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 
5 ป หรือเปนเจาหนาที่ของ
สหกรณนี้

ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก ผูที่จะ
สมัครเขาเปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ 
ดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ

สหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

และบรรลุนิติภาวะ 
(3) เปนขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
บุคลากรประจําเต็มเวลา หรือ
พนักงานประจําเต็มเวลา
ของสวนงานในมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน หรือลูกจางของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปฏิบัติ
งานมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณ
นี้  หรือพนักงานประจําเต็ม
เวลาของหนวยงานวิสาหกิจ
ของสวนงานมหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

- เพื่อรองรับหนวยงานที่
เกิดขึ้น
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(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัย
ดีงาม   

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น ที่มี
วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัย
ดีงาม   

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่น 
ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

ขอ 33 – 39 ขอ 33 – 39  คงเดิม

ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆ ดังตอไปนี้  
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือคน

เสมือนไรความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองาน

ประจําตามขอ 32 (3) โดยมีความ
ผิด

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
(7) ลาออกจากมหาวิทยาลัย

ขอนแกนหรือโอนยายไป
สังกัดหนวยงานอื่นภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเวน 
ผูเกษียณ อายุราชการ หรือ
เกษียณอายุการทํางานหรือ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด

ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้  
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือคน

เสมือนไร ความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองาน

ประจํา ตามขอ 32 (3) โดยมี
ความผิด

(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
(7) ลาออกจากมหาวิทยาลัย

ขอนแกนหรือโอนยายไป
สังกัดหนวยงานอื่น ภายนอก
มหาวิทยาลัย ขอนแกน ยกเวน 
ผูเกษียณอายุราชการ หรือ
เกษียณอายุการทํางานหรือ
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด 
หรือขาราชการ หรือลูกจางที่
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ ลา
ออกจากการเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ
เจาหนาที่สหกรณ และผูมี
ความประสงคจะคงสภาพการ
เปนสมาชิกตอ แตตองไมมีหนี้
กับสหกรณ และมีหุนไมนอย
กวา 150,000.-บาท ทั้งนี้ตอง
มีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ
มาแลวไมนอยกวา 10 ป 

- เพื่อเปนสวัสดิการให
กับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ขอนแกน และเจาหนาที่
สหกรณ
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ขอ 41 ขอ 41 เหมือนเดิม

ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ 
สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ
เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสาม

งวดติดตอ กันหรือขาดชําระรวม
ถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่
ใหเงินกูนั้น

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกัน
สําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองให
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการดําเนินการกําหนด

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตน
เงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปน
เวลาถึงสามงวด หรือผิดนัดการสง
เงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสาม
คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ ของ
ปนั้นๆ

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สิน
ของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขา
เปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอความ
ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณใน
ฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือเมื่อ
มีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ
อยูแลว

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคํา
สั่งของสหกรณหรือของที่ประชุม
กลุมที่ตนสังกัดหรือ
ประพฤติการใดๆ อันเปนเหตุให
เห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตน
เปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย
ตอสหกรณหรือขบวนการสหกรณ 
ไมวาโดยประการใดๆ 

ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ 
สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ
เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึง

สามงวดติดตอกันหรือขาดชําระ
รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได
รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย
ที่ใหเงินกูนั้น

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกัน
สําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองให
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการดําเนินการกําหนด

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตน
เงินหรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปน
เวลาถึงสามงวด หรือผิดนัดการ
สงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึง
สามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ 
ของปนั้นๆ

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สิน
ของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขา
เปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอความ
ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณใน
ฐานะผูกูหรือผูคํ้าประกัน หรือ
เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอ
สหกรณอยูแลว

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ 
และคําสั่งของสหกรณหรือของ
ที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัดหรือ
ประพฤติการใดๆ อันเปนเหตุ
ใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดง
ตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อม
เสียตอสหกรณหรือขบวนการ
สหกรณ ไมวาโดยประการใดๆ
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เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมี
เหตุใดๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติ
ใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการ
ดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว 
ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจาก
สหกรณ

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
มีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ 
โดยใหยื่นอุทธรณตอผูตรวจสอบกิจการ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบมติ
การใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ
ใหเปนที่สุด

กรณีไมเปนไปตามขอ 42 (5)  
ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เปนรายๆ ไป  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได 
สอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิกมี
เหตุใดๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติ
ใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการ 
ดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น
แลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกให
ออกจากสหกรณ

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมี
สิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดย
ใหยื่นอุทธรณตอผูตรวจสอบกิจการ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบมติ
การใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญใหเปนที่สุด

- เพื่อไมใหเกิดผล 
กระทบตอการติดตาม
หนี้สินของสหกรณใน
อนาคต กรณีพนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ที่อยูระหวางรอตําแหนง
ทางวิชาการ หรืออยู
ระหวางการอุทธรณ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ขอ 43 - 47  ขอ 43 – 47 เหมือนเดิม

ขอ 48. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ

สหกรณ
(2) เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและ

ประสงคจะเขารวมกิจกรรมกับ
สหกรณ

(3) เปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติ
ไทย

(4) เปนลูกจางของมหาวิทยาลัย
ขอนแกนหรือพนักงานไมเต็มเวลา
หรือพนักงานตามภารกิจหรือ
พนักงานชั่วคราวของสวนงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน                 

(5) เปนบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตร
ของสมาชิก               

(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นที่มี
วัตถุประสงคในการกูยืมเงิน

ขอ 48. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงค
ของสหกรณ

(2) เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณ
และประสงคจะเขารวมกิจกรรม
กับสหกรณ

(3) เปนผูบรรลุนิติภาวะ และ
มีสัญชาติไทย

(4) เปนลูกจางของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน หรือพนักงาน ไม
เต็มเวลาหรือพนักงานตาม
ภารกิจหรือพนักงานชั่วคราว
ของสวนงานในมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน หรือลูกจางชั่วคราว
ของหนวยงานวิสาหกิจของ
สวนงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  

(5) เปนบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตร
ของสมาชิก               

(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นที่มี
วัตถุประสงค ในการกูยืมเงิน

- เพื่อรองรับหนวยงานที่
เกิดขึ้น
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ขอ 49 – 69 ขอ 49 – 69 เหมือนเดิม

ขอ 70. คณะกรรมการดําเนินการ ให
สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณประกอบดวยประธานกรรมการ
ดําเนินการหนึ่งคน และกรรมการ
ดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิกโดยวิธีเปดเผย 

 ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ เลือกตั้งระหวางกันเองขึ้นดํารง
ตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/
หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปน
กรรมการ และปดประกาศใหทราบโดย
ทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
  การไดมาซึ่งประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการ มาจากสมาชิกผูประสงค
สมัครรับเลือกตั้ง หรือสมาชิกผูผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน สงสมัครรับเลือกตั้ง

ขอ 70. คณะกรรมการดําเนินการ 
ใหสหกรณ มีคณะกรรมการดําเนิน
การสหกรณประกอบดวยประธาน
กรรมการดําเนินการ 1 คน และ
กรรมการดําเนินการอีก 12 คน ซึ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกโดยวิธี
เปดเผย

ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ เลือกตั้งระหวางกันเองขึ้น
ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคน
หนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอก
นั้นเปนกรรมการ และปดประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
     การไดมาซึ่งประธานคณะ
กรรมการดําเนินการ มาจากสมาชิก
ผูประสงคสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
สมาชิกผูผานความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ขอนแกน สงสมัคร
รับเลือกตั้ง

- เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ ขก 0010/ (1) 275 
ลว. 30 เมษายน 2564  
การแกไขวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 
14 คน มาจากสมาชิก ประกอบดวย 
สายวิชาการ จํานวน 4 คน 
สายสนับสนุน จํานวน 10 คน

วิธีดําเนินการสรรหาใหเปนไป
ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยได
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

คณะกรรมการดําเนินการ 
มีจํานวน 12 คน มาจากสมาชิก 
ประกอบดวย สายวิชาการ จํานวน 
2 คน สายสนับสนุน จํานวน 10 คน

วิธีดําเนินการสรรหาและเลือก
ตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ

- เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ
ที่ ขก 0010/ (1) 275 
ลว. 30 เมษายน 2564  
การแกไขวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการ
ดําเนินการ
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ขอบังคับฉบับถือใชในปจจุบัน 
พ.ศ. 2562

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

(ราง) ขอบังคับ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

พ.ศ. 2565 
(ใหม)

เหตุผล

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดัง
ตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
ดําเนินการ

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให
ออกจากราชการ องคการ หนวย
งานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ตอหนาที่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนง
กรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให
ถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงิน
งวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปทาง
บัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือก
ตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแต
การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง

(6) ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาท
คดีความใดๆ ในชั้นศาลกับ
สหกรณเกี่ยวกับดีอาญา คดีแพง 
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่
กฎหมายกําหนด 

(7) เจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้ไมมี
สิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ

หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
ดําเนินการ

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให
ออกจากราชการ องคการ หนวย
งานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ตอหนาที่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนง
กรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปน
ทีส่ดุใหพนจากตาํแหนงกรรมการ
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให
ถอดถอน ออกจากตําแหนง
กรรมการเพราะเหตุทุจริต 
ตอหนาที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงิน
งวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงป
ที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  
เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิด
ขึ้นจากการกระทําของตนเอง

(6) ไมอยูในระหวางเปนคูกรณี
พิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาล
กับสหกรณเกี่ยวกับดีอาญา 
คดีแพง คดีปกครอง หรือคดี
อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

(7) เจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้ไมมี
สิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ

ขอ 71 – 100 ขอ 71 – 100 เหมือนเดิม
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ขอบังคับฉบับถือใชในปจจุบัน 
พ.ศ. 2562

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

(ราง) ขอบังคับ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

พ.ศ. 2565 
(ใหม)

เหตุผล

ขอ 101. ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
และวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 
ใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกาศ
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และ
พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ
ที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตอง
หาม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด แลวนําเสนอชื่อผูตรวจสอบ
กิจการที่ผานการสรรหา ใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย และใหผู
ไดรับการสรรหาและการเลือกตั้งที่มี
คะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวน 3 คน 
เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน
เทากันใหผูสมัครรับการสรรหาและการ
เลอืกตัง้ทีม่คีะแนนเทากนัใชวธิจีบัสลาก
      วิธีดําเนินการสรรหาและเลือกตั้ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 
โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ

ขอ 101. ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
และวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
หรือคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ 
และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อผู
ตรวจสอบกิจการที่ผานการสรรหา ให
ที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย 
และใหผูไดรับการสรรหาและการเลือก
ตั้งที่มีคะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวน 
3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเทากันใหผูสมัครรับการสรรหา
และการเลือกตั้งที่มีคะแนนเทากันใชวิธี
จับสลาก      
         วิธีดําเนินการสรรหาและเลือก
ตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ

คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการ
(1) เปนสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
(2) หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดัง
ตอไปนี้ทําหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ
1. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา

พิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให
ออกจากราชการ องคการ 
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน
ทุจริตตอหนาที่ 

3. เคยถูกใหพนจากตําแหนง
กรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการ 
หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน
จากตําแหนงกรรมการ หรือ
ผูตรวจสอบกิจการ ตามคําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ

- เพื่อกําหนดคุณสมบัติ 
ของผูตรวจสอบกิจการ 
ใหชัดเจน
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ขอบังคับฉบับถือใชในปจจุบัน 
พ.ศ. 2562

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

(ราง) ขอบังคับ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

พ.ศ. 2565 
(ใหม)

เหตุผล

4. เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให
ถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ 
หรือผูตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุ
ทุจริตตอหนาที่

5. กรณีเปนสมาชิกสหกรณ ผิดนัด
การชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตน
เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือก
ตั้งกรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ 
เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจาก
การกระทําของตนเอง กรณีบุคคล
ภายนอก ผิดนัดชําระหนี้กับสถาบัน
การเงินอื่น ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย 
ในระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตป
ที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการ และ
ผูตรวจสอบกิจการ เวนแตการผิดนัด
นั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง

6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณี
พิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับ
สหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพง 
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่
กฎหมายกําหนด 

7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้
ไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ
(3) มีความซื่อสัตย สุจริต
(4) ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหาม
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
(5) ไมเปนกรรมการสหกรณ และมี
เวลาในการปฏิบัติงานใหกับสหกรณ 
โดยไมมีผลกระทบตองานประจํา

ขอ 102 -120 ขอ 102 – 119 เหมือนเดิม
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ขอบังคับฉบับถือใชในปจจุบัน 
พ.ศ. 2562

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

(ราง) ขอบังคับ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

พ.ศ. 2565 
(ใหม)

เหตุผล

ขอ 120 การประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามพระราช
กําหนด ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
และระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย 
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

- เพื่อใหเขากับ
สถานการณในปจจุบัน
- เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการ
ประชุมผานสื่ออิเล็ก-
ทรอนิกส พ.ศ. 2564

ขอ 120 การออกระเบียบ ประกาศ คํา
สั่ง และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามขอ
บังคับนี้ ตองดําเนินใหเสร็จภายในสองป
นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ

ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ 
ประกาศ และคําสั่ง หรือกําหนดหลัก
เกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามขอ
บังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2556 และที่แกไข
เพิ่มเติมที่ใชอยูในวันกอนที่ขอบังคับ
ฉบับนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับฉบับนี้

ที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้ง
ที่ 1/2562 ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เมื่อวัน
ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ไดมีมติเปน
เอกฉันทใหเปลี่ยนใชขอบังคับขางตนนี้
แทนขอบังคับเดิม ซึ่งเปนอันยกเลิก
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ตั้งแตวันที่นายทะเบียน
สหกรณไดรับจดทะเบียนแลว

ขอ 121 การออกระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตาม
ขอบังคับนี้ ตองดําเนินใหเสร็จภายใน
สองปนับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ

ในระหวางที่ยังมิไดออกระเบียบ 
ประกาศ และคําสั่ง หรือกําหนดหลัก
เกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามขอ
บังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 และที่
แกไขเพิ่มเติมที่ใชอยูในวันกอนที่ขอ
บังคับฉบับนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับฉบับนี้

ที่ประชุมใหญสามัญ ประจํา
ป 2564 ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เมื่อวันที่ 
...................................  ไดมีมติ..........
..........................ใหเปลี่ยนใชขอบังคับ
ขางตนนี้แทนขอบังคับเดิม ซึ่งเปน
อันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ตั้งแตวันที่นาย
ทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว
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 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณดานการบัญชีเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบของ         
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ พ.ศ.2546 ขอ 6 (1) (3) (ก) 
และ ขอ 7 (1) และคณะกรรมการดําเนินการไดติดตามลูกหนี้ตามขั้นตอนของนายทะเบียนสหกรณ
จนถึงที่สุดแลว
 ดังนั้น จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2564 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ จํานวน 3 ราย รวมหนี้สิน
ท่ีเสนอพจิารณาตดัหนีส้ญูเปนสวนของหนีต้ามคาํพิพากษาจํานวน 758,183.17 บาท และดอกเบีย้คางรับ
ตามคาํพพิากษา จาํนวน 447,072.12 บาท รวมหนีสิ้นทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาตัดหนีสู้ญ 1,205,255.29 บาท 
(หนึ่งลานสองแสนหาพันสองรอยหาสิบหาบาทยี่สิบเกาสตางค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

1 นายประจวบ  แทบธรรม 
ทะเบียนเลขที่ 1601
ถึงแกกรรม วันที่ 8 มีนาคม 
2547

วันพิพากษา 17 มีนาคม 2551 หนี้เงิน
กูพิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600450 
ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 524,745.28 
บาท ดอกเบี้ยคางรับตามคําพิพากษา 
325,078.18 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
849,823.46 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2561 
ทนายสืบทรัพย ยึดทรัพย
ขายทอดตลาดแลวเหลือ
หนี้

2 นายสํารวย  ขอยุน
ทะเบียนเลขที่ 6997
ถึงแกกรรม วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2547

วันพิพากษา 1 กันยายน 2551 หนี้เงิน
กูพิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24500447 
ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 94,740.87 
บาท ดอกเบี้ยคางรับตามคําพิพากษา 
97,098.79 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
191,839.66 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2561 
ทนายสืบทรัพย ยึดทรัพย
ขายทอดตลาดแลวเหลือ
หนี้

3 นายปราโมทยหรือ
ธนวัฒน  คันธารส
ทะเบียนเลขที่ 2424
ถึงแกกรรม วันที่ 17 
กันยายน 2558

วันพิพากษา 10 กันยายน 2552 หนี้เงิน
กูพิเศษตามสัญญาเลขที่ พ14000176 
ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 138,697.02 
บาท ดอกเบี้ยคางรับตามคําพิพากษา 
24,895.15 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
163,592.17 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2562 ทนายสืบทรัพย ยึด
ทรัพยขายทอดตลาดแลว
เหลือหนี้

รวมทั้งสิ้น 3 ราย เปนเงินจํานวน 1,205,255.29 บาท

 

วาระที่ 4.8 พิจารณาการตัดหนี้สูญ

หมายเหตุ  :  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ขอ 31 
(3) เมื่อที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจําหนวยหนี้สูญได ใหบันทึกไวในรานยงานการประชุมดวยวา การอนุมัติ
ตัดจําหนายหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทาน้ัน มิไดเปนการระงับซ่ึงสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบ
ตอสหกรณแตอยางใด การตัดจําหนายหน้ีสูญใหสหกรณบันทึกลดยอดลูกหนี้เปนหนี้สูญถือเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุนและโอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ       
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ระเบียบวาระที ่5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)





สวััสดีีปีีใหม่่คณะที่ี�ปีรึึกษาสหกรึณ์สวััสดีีปีีใหม่่คณะที่ี�ปีรึึกษาสหกรึณ์

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



ปีรึะชุุม่ใหญ่่สาม่ัญ่ ปีรึะจำาปีี 2563ปีรึะชุุม่ใหญ่่สาม่ัญ่ ปีรึะจำาปีี 2563

ณ ศููนย์์ปีรึะชุุม่อเนกปีรึะสงค์กาญ่จนาภิเษก ณ ศููนย์์ปีรึะชุุม่อเนกปีรึะสงค์กาญ่จนาภิเษก 

ม่หาวัิที่ย์าลััย์ขอนแก่นม่หาวัิที่ย์าลััย์ขอนแก่น

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



ม่อบเงินบรึิจาคให้โรึงพย์าบาลั เพ่�อสนับสนุนการึที่ำางานของม่อบเงินบรึิจาคให้โรึงพย์าบาลั เพ่�อสนับสนุนการึที่ำางานของ

บุคลัากรึที่างการึแพที่ย์์บุคลัากรึที่างการึแพที่ย์์  เน่�องจากสถานการึณ์การึแพรึ่รึะบาดีเน่�องจากสถานการึณ์การึแพรึ่รึะบาดี

ของโรึคติิดีเชุ้�อไวัรึัสโคโรึนา 2019 ของโรึคติิดีเชุ้�อไวัรึัสโคโรึนา 2019 

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



ที่ำาบุญ่ครึบรึอบ 45 ปีี ที่ำาบุญ่ครึบรึอบ 45 ปีี 

สหกรึณ์ออม่ที่รึัพย์์ม่หาวัิที่ย์าลััย์ขอนแก่น จำากัดีสหกรึณ์ออม่ที่รึัพย์์ม่หาวัิที่ย์าลััย์ขอนแก่น จำากัดี

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



ม่อบของที่ี�รึะลัึกสวััสดีิการึบำาเหน็จสม่าชุิก ม่อบของที่ี�รึะลัึกสวััสดีิการึบำาเหน็จสม่าชุิก 

พ.ศู. 2564พ.ศู. 2564

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



ม่าติรึการึปี้องกันการึแพรึ่รึะบาดีของโรึคติิดีเชุ้�อไวัรึัสม่าติรึการึปี้องกันการึแพรึ่รึะบาดีของโรึคติิดีเชุ้�อไวัรึัส

โคโรึนา 2019 (Covid-19)โคโรึนา 2019 (Covid-19)

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



รึ่วัม่แสดีงควัาม่ย์ินดีีการึเข้ารึับติำาแหน่งกับที่่านคณบดีีรึ่วัม่แสดีงควัาม่ย์ินดีีการึเข้ารึับติำาแหน่งกับที่่านคณบดีี

คณะเที่คโนโลัย์ี แลัะคณะวัิที่ย์าศูาสติรึ์คณะเที่คโนโลัย์ี แลัะคณะวัิที่ย์าศูาสติรึ์

 รึ่วัม่แสดีงควัาม่ย์ินดีีแลัะย์ินดีีติ้อนรึับ รึ่วัม่แสดีงควัาม่ย์ินดีีแลัะย์ินดีีติ้อนรึับ

สหกรึณ์จังหวััดีขอนแก่นสหกรึณ์จังหวััดีขอนแก่น

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



กิจกรึรึม่สรึรึหากรึรึม่การึดีำาเนินการึ กิจกรึรึม่สรึรึหากรึรึม่การึดีำาเนินการึ 

แลัะผูู้้ติรึวัจสอบกิจการึ ปีรึะจำาปีี 2565แลัะผูู้้ติรึวัจสอบกิจการึ ปีรึะจำาปีี 2565

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



จับรึางวััลัผูู้้โชุคดีี สม่าชุิกส่งหนังส่อย์่นย์ันย์อดีจับรึางวััลัผูู้้โชุคดีี สม่าชุิกส่งหนังส่อย์่นย์ันย์อดี

ภาพกิจกรึรึม่ ภาพกิจกรึรึม่ ปีรึะจำาปีี 2564ปีรึะจำาปีี 2564



✨✨  ที่ี�ปีรึึกษาที่ี�ปีรึึกษา  ✨✨

🖋🖋 ผศ.ดร.สุุทิิน  เวีียนวีิวีัฒน์  ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ ผศ.ดร.สุุทิิน  เวีียนวีิวีัฒน์  ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ

🖋🖋  นางศิรดา  บุุบุผา  ผ้�จััดการสุหกรณ์นางศิรดา  บุุบุผา  ผ้�จััดการสุหกรณ์

✨✨  คณะผูู้้จัดีที่ำาหนังส่อรึาย์งานปีรึะจำาปีี 2564คณะผูู้้จัดีที่ำาหนังส่อรึาย์งานปีรึะจำาปีี 2564  ✨✨

📑📑  รศ.ดร.มนตรี  บุุญเสุนอ ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัุมพัันธ์รศ.ดร.มนตรี  บุุญเสุนอ ประธานคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัุมพัันธ์

📑📑  นายวีิศิษฎ์์  บุุญสุุชาติ กรรมการการศึกษาและประชาสุัมพัันธ์นายวีิศิษฎ์์  บุุญสุุชาติ กรรมการการศึกษาและประชาสุัมพัันธ์

📑📑  นายศิริพัร  ศรีอุ�น กรรมการการศึกษาและประชาสุัมพัันธ์นายศิริพัร  ศรีอุ�น กรรมการการศึกษาและประชาสุัมพัันธ์

📑📑  นางสุกาวีรัตน์  สุุขโข กรรมการการศึกษาและประชาสุัมพัันธ์นางสุกาวีรัตน์  สุุขโข กรรมการการศึกษาและประชาสุัมพัันธ์

📑📑  นายสุาธิต  มั�งคั�ง กรรมการและเลขานุการกรรมการการศึกษาและ นายสุาธิต  มั�งคั�ง กรรมการและเลขานุการกรรมการการศึกษาและ 

 ประชาสุัมพัันธ์ ประชาสัุมพัันธ์

📑📑  นางสุุทิธิกานต์  ธรรมวีงษ์ รองผ้�จััดการนางสุุทิธิกานต์  ธรรมวีงษ์ รองผ้�จััดการ

📑📑  นางพัานิช  โคตรพัันธ์ ผ้�ช�วียผ้�จััดการฝ่่ายธุรการนางพัานิช  โคตรพัันธ์ ผ้�ช�วียผ้�จััดการฝ่่ายธุรการ

📑📑  นางสุาวีษิญาภา กาญจันางก้ร ผ้�ช�วียผ้�จััดการฝ่่ายสุวีัสุดิการและสุมาชิกสุัมพัันธ์นางสุาวีษิญาภา กาญจันางก้ร ผ้�ช�วียผ้�จััดการฝ่่ายสุวัีสุดิการและสุมาชิกสัุมพัันธ์








